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Poprawka 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zdrowie, zmiany demograficzne i 
dobrostan

1. Zdrowie i dobrostan

Or. en

Poprawka 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo.
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych takich jak szczepienia, 
skutecznej kontroli zdrowia i chorób oraz 
stanu gotowości, a także od skutecznych 
programów badań przesiewowych.

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu, ogranicza niepełnosprawność, 
zależność i wykluczenie społeczne oraz jest 
efektywne kosztowo. Propagowanie 
zdrowia i zapobieganie chorobom jest przy 
tym uzależnione od poznania czynników 
wpływających na zdrowie, od skutecznych 
narzędzi zapobiegawczych takich jak 
szczepienia, skutecznej kontroli zdrowia i 
chorób oraz stanu gotowości, a także od 
skutecznych programów badań 
przesiewowych. Należy także wziąć pod 
uwagę kulturowy, społeczny, 
behawioralny i psychologiczny wymiar 
zdrowia. Dlatego w zrozumieniu kwestii 
zdrowia i dobrostanu ważną rolę mają do 
odegrania nauki społeczne i 
humanistyczne.

Or. en
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Poprawka 588
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo.
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych takich jak szczepienia, 
skutecznej kontroli zdrowia i chorób oraz 
stanu gotowości, a także od skutecznych 
programów badań przesiewowych.

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo.
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych takich jak aktywny i 
zdrowy tryb życia, szczepienia, skutecznej 
kontroli zdrowia i chorób oraz stanu 
gotowości, skutecznych programów badań 
przesiewowych, a także od zapewnienia 
lepszej i zintegrowanej opieki zdrowotnej 
skoncentrowanej na pacjencie.

Or. en

Poprawka 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

U podstaw skuteczności wysiłków na rzecz 
zapobiegania chorobom, niesprawności i 
ograniczeniom w funkcjonowaniu, 
zarządzania nimi i ich leczenia, leży 
zrozumienie ich przyczyn, procesów i 
skutków, a także czynników wpływających 
na dobre zdrowie i dobrostan. Zasadnicze 
znaczenie ma też skuteczna wymiana 
danych i ich powiązanie z wynikami 
rzeczywistych badań kohortowych w 
wielkiej skali, podobnie jak przełożenie 

U podstaw skuteczności wysiłków na rzecz 
zapobiegania chorobom, niesprawności i 
ograniczeniom w funkcjonowaniu, 
zarządzania nimi i ich leczenia, leży 
zrozumienie ich przyczyn, procesów i 
skutków, a także czynników wpływających 
na dobre zdrowie i dobrostan. Zasadnicze 
znaczenie ma też skuteczna wymiana 
danych i ich powiązanie z wynikami 
rzeczywistych badań kohortowych w 
wielkiej skali, podobnie jak przełożenie 
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wyników badań na działania kliniczne, w 
szczególności poprzez przeprowadzenie 
prób klinicznych.

wyników badań na działania kliniczne, w 
szczególności poprzez przeprowadzenie 
prób klinicznych. W procesie przenoszenia 
wyników badań podstawowych do
praktyki klinicznej przeprowadzając próby 
kliniczne, należy wcześniej ustalić związek 
między wynikami uzyskanymi w 
laboratorium a pacjentem za pomocą 
badań translacyjnych, kierując się 
podejściem „od stołu laboratoryjnego do 
łóżka pacjenta”.

Or. en

Poprawka 590
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu
fizycznego, społecznego i umysłowego.

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki, ale również na badania i rozwój 
innowacji społecznych. Dla skutecznego 
utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia i 
opieki we wszystkich grupach wiekowych 
konieczne są działania na rzecz poprawy 
procesu podejmowania decyzji 
dotyczących zapobiegania i leczenia, 
określenie i wspieranie upowszechnienia 
najlepszych praktyk w sektorze ochrony 
zdrowia oraz wspieranie opieki 
zintegrowanej i wdrażania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, które zwłaszcza starszym 
osobom umożliwią zachowanie aktywności 
i niezależności. Przyczyni się to do 
poprawy ich zdrowia fizycznego, sytuacji 
społecznej i gospodarczej oraz zdrowia
umysłowego, a także do wydłużenia czasu 
jego trwania. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na choroby przewlekłe, takie jak 
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nowotwory, choroby krążenia 
wieńcowego, schorzenia reumatyczne i 
układu mięśniowo-szkieletowego, 
cukrzyca, choroby dróg oddechowych i 
choroby psychiczne.

Or. de

Uzasadnienie

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę przede wszystkim na choroby, które występują 
szczególnie często i ogólnie mają znaczny wpływ na społeczeństwo. Przyczyny tych chorób, 
jak i możliwości ich leczenia w wielu przypadkach nie są jeszcze znane, a to wymaga 
szczególnej koordynacji europejskiego wsparcia na badania naukowe.

Poprawka 591
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i umysłowego.

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego, ekonomicznego
i umysłowego. Należy poświęcić 
szczególną uwagę chorobom przewlekłym, 
na przykład nowotworom, chorobom 
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układu krążenia, chorobom 
reumatycznym i schorzeniom układu 
mięśniowo-szkieletowego, cukrzycy, 
chorobom układu oddechowego i 
chorobom umysłowym.

Or. en

Uzasadnienie

Choroby reumatyczne i schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego są nie tylko główną 
przyczyną utraty pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, ale także 
niepełnosprawności i ograniczonej sprawności ruchowej, stanowiąc poważne obciążenie dla 
rodzin, pracodawców, ubezpieczycieli i systemów opieki zdrowotnej i społecznej w UE. 
Schorzenia te powinny znaleźć się na wykazie głównych chorób przewlekłych, gdyż są równie 
istotne – a w niektórych przypadkach nawet istotniejsze – pod względem częstości 
występowania lub skutków dla publicznych systemów opieki zdrowotnej.

Poprawka 592
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności. 
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu
fizycznego, społecznego i umysłowego.

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Do skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, rehabilitacji lub 
rewalidacji określenie i wspieranie 
upowszechniania najlepszych praktyk w 
sektorze ochrony zdrowia oraz wspieranie 
opieki zintegrowanej i wdrażania 
innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności. 
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrego 
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samopoczucia fizycznego, społecznego i 
umysłowego.

Or. fr

Poprawka 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności. 
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu
fizycznego, społecznego i umysłowego.

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby, zwłaszcza choroby przewlekłe, a 
także przez niepełnosprawność nakłada
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Do skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności. 
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrego 
samopoczucia fizycznego, społecznego i 
umysłowego.

Or. es

Poprawka 594
Fiona Hall, Kent Johansson

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

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i umysłowego.

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego, ekonomicznego
i umysłowego. Należy poświęcić 
szczególną uwagę chorobom przewlekłym, 
na przykład nowotworom, chorobom 
układu krążenia, chorobom 
reumatycznym i schorzeniom układu 
mięśniowo-szkieletowego, cukrzycy, 
chorobom układu oddechowego i 
chorobom umysłowym.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście Komisji nie wymieniono żadnych konkretnych chorób, co może być lepszym 
rozwiązaniem w celu uniknięcia zbyt normatywnego podejścia. Jeżeli jednak podjęto decyzję 
o uszeregowaniu niektórych chorób pod względem ważności, wiele wskazuje na to, że choroby 
reumatyczne i schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego należą do najbardziej 
rozpowszechnionych, prowadzących do niepełnosprawności, kosztownie przewlekłych chorób 
niezakaźnych, jakie dotykają społeczeństwo europejskie, dlatego należy o nich wspomnieć.

Poprawka 595
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i umysłowego.

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej, 
obejmującej również interwencje 
medycyny komplementarnej i
alternatywnej, a także wdrażania 
innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i umysłowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wspomnieć w konkretnym programie o medycynie komplementarnej i 
alternatywnej, aby zapewnić przyszłe finansowanie badań w tej dziedzinie.

Poprawka 596
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku ze starzeniem się populacji W związku ze starzeniem się populacji 
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wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i umysłowego.

wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności
oraz poszanowanie i ułatwianie ich 
wyborów dotyczących opieki zdrowotnej.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i umysłowego.

Or. en

Poprawka 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie wyżej wymienione działania 
będą realizowane w taki sposób, aby 
możliwe było zapewnienie wsparcia 
podczas całego cyklu badań naukowych i 
innowacji, wzmocnienie konkurencyjności 
sektorów przemysłu na terenie UE oraz 
rozwijanie nowych możliwości 
rynkowych.

Wszystkie wyżej wymienione działania 
będą realizowane w taki sposób, aby 
możliwe było zapewnienie wsparcia 
podczas całego cyklu badań naukowych i 
innowacji, wzmocnienie konkurencyjności 
sektorów przemysłu oraz MŚP na terenie 
UE oraz rozwijanie nowych możliwości 
rynkowych.

Or. sl
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Poprawka 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie wyżej wymienione działania 
będą realizowane w taki sposób, aby 
możliwe było zapewnienie wsparcia 
podczas całego cyklu badań naukowych i 
innowacji, wzmocnienie konkurencyjności 
sektorów przemysłu na terenie UE oraz 
rozwijanie nowych możliwości 
rynkowych.

Wszystkie wyżej wymienione działania 
będą realizowane w taki sposób, aby 
możliwe było zapewnienie wsparcia 
podczas całego cyklu badań naukowych i 
innowacji, w tym wsparcia wybitnych 
badań podstawowych w dziedzinie 
zdrowia, wzmocnienie konkurencyjności 
sektorów przemysłu na terenie UE oraz 
rozwijanie nowych możliwości 
rynkowych.

Or. en

Poprawka 599
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie wyżej wymienione działania 
będą realizowane w taki sposób, aby 
możliwe było zapewnienie wsparcia 
podczas całego cyklu badań naukowych i 
innowacji, wzmocnienie konkurencyjności 
sektorów przemysłu na terenie UE oraz 
rozwijanie nowych możliwości 
rynkowych.

Wszystkie wyżej wymienione działania 
będą realizowane w taki sposób, aby 
możliwe było zapewnienie wsparcia 
podczas całego cyklu badań naukowych i 
innowacji, wzmocnienie konkurencyjności 
sektorów przemysłu na terenie UE oraz 
rozwijanie nowych możliwości rynkowych
w oparciu o zintegrowane podejście 
skoncentrowane na pacjencie.

Or. en

Poprawka 600
Vladko Todorov Panayotov
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekrojowym celem obszaru „Wyzwania 
społeczne” jest dostosowanie unijnych 
instrumentów z zakresu badań i innowacji 
do strategii UE 2020 poprzez zapewnienie 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Należy określić priorytety w 
kontekście podjęcia najważniejszych 
wyzwań społecznych i w najbardziej 
skuteczny sposób. Należy traktować 
priorytetowo środki dostarczające 
szybkich i skutecznych rozwiązań, 
pozwalających na przełożenie badań na 
konkretne i wymierne wyniki.

Or. en

Uzasadnienie

UE ma znakomitych naukowców i badaczy, ale nie dorównuje USA i niektórym krajom 
azjatyckim, jeżeli chodzi o zdolność przekładania wyników badań na konkretne produkty, 
usługi i rozwiązania. W czasach trudności gospodarczych i społecznych, w których krajowe 
środki na badania i innowacje są radykalnie ograniczane wskutek działań 
oszczędnościowych, wsparcie finansowe UE powinno koncentrować się na badaniach 
stosowanych i rozwiązań bliskich rynkowi.

Poprawka 601
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W dziedzinie tej należy rozwijać 
innowacyjne narzędzia przyspieszające 
badania naukowe, takie jak grupowanie 
patentów, pozwalające na wspólne 
korzystanie z praw własności 
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przemysłowej w zamian za odpowiednią 
rekompensatę dla ich posiadaczy, czy też 
nagrody za innowacyjność, by sprzyjać 
wychodzeniu ze ścisłego podziału na 
dyscypliny w badaniach naukowych i 
umożliwić katalizowanie wysiłków sektora 
publicznego i prywatnego.

Or. fr

Poprawka 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia i 
zapobieganiu chorobom; ponadto umożliwi 
opracowanie kompletnych wskaźników 
stanu zdrowia i dobrostanu w Unii.
Badania obejmą czynniki środowiskowe, 
behawioralne (w tym styl życia), 
społeczno-ekonomiczne i genetyczne w ich 
najszerszym ujęciu. W ramach podejść 
uwzględnione będą długoterminowe 
badania kohort i ich powiązanie z danymi 
uzyskanymi w wyniku innych badań i 
innymi metodami.

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia, 
dobrostanie i zapobieganiu chorobom; 
ponadto umożliwi opracowanie 
kompletnych wskaźników stanu zdrowia i 
dobrostanu w Unii. Badania obejmą 
czynniki środowiskowe, behawioralne (w 
tym styl życia), biologiczne, społeczno-
ekonomiczne i genetyczne w ich 
najszerszym ujęciu. W ramach podejść 
uwzględnione będą długoterminowe 
badania kohort, biobanki i ich powiązanie 
z danymi uzyskanymi w wyniku innych 
badań i innymi metodami.

Or. en

Poprawka 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia i 
zapobieganiu chorobom; ponadto umożliwi 
opracowanie kompletnych wskaźników 
stanu zdrowia i dobrostanu w Unii.
Badania obejmą czynniki środowiskowe, 
behawioralne (w tym styl życia), 
społeczno-ekonomiczne i genetyczne w ich 
najszerszym ujęciu. W ramach podejść 
uwzględnione będą długoterminowe 
badania kohort i ich powiązanie z danymi 
uzyskanymi w wyniku innych badań i 
innymi metodami.

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia i 
zapobieganiu chorobom; ponadto umożliwi 
opracowanie kompletnych wskaźników 
stanu zdrowia i dobrostanu w Unii.
Badania obejmą czynniki środowiskowe,
związane z pracą, behawioralne (w tym 
styl życia), społeczno-ekonomiczne (ze 
szczególnym uwzględnieniem ubóstwa), 
genetyczne i patogenne w ich najszerszym 
ujęciu. W ramach podejść uwzględnione 
będą długoterminowe badania kohort i ich 
powiązanie z danymi uzyskanymi w 
wyniku innych badań i innymi metodami.

Or. en

Poprawka 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało 
zintegrowania podejść w dziedzinie 
biologii molekularnej, epidemiologii i 
toksykologiii w celu zbadania zależności 
między zdrowiem a środowiskiem, w tym 
zbadania trybu działania substancji 
chemicznych, połączonego narażenia na 
działanie zanieczyszczeń i innych 
powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 
zintegrowanych prób toksykologicznych 
oraz rozwiązań alternatywnych do 
prowadzenia badań na zwierzętach. 
Potrzebne są innowacyjne podejścia do 

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało 
zintegrowanych, ukierunkowanych na 
człowieka podejść w dziedzinie biologii 
molekularnej, epidemiologii i toksykologii
w celu zbadania zależności między 
zdrowiem a środowiskiem oraz 
wyjaśnienia mechanizmów 
warunkujących choroby i działanie 
toksyczne u ludzi, w tym zbadania trybu 
działania substancji chemicznych, 
połączonego narażenia na działanie 
zanieczyszczeń i innych powodujących 
stres czynników związanych ze 
środowiskiem i klimatem, zintegrowanych 
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kwestii oceny narażenia, wykorzystujące 
biomarkery nowej generacji oparte na tych 
dziedzinach nauki, których nazwa kończy 
się na „-omika”, oraz na epigenetyce, 
biomonitoringu człowieka, ocenach i 
modelowaniu indywidualnego narażenia w 
celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne. Wsparcie zostanie 
przyznane na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

prób toksykologicznych oraz rozwiązań 
alternatywnych do prowadzenia badań na 
zwierzętach. Potrzebne są innowacyjne 
podejścia do kwestii oceny narażenia, 
wykorzystujące ukierunkowane na 
człowieka biomarkery nowej generacji 
oparte na tych dziedzinach nauki, których 
nazwa kończy się na „-omika”, oraz na 
epigenetyce, biomonitoringu człowieka, 
ocenach i symulowaniu indywidualnego 
narażenia w celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne. Wsparcie zostanie 
przyznane na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Doskonalenie prób toksykologicznych wymaga zastosowania podejść ukierunkowanych na 
człowieka

Poprawka 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności lepsze zrozumienie roli
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało 
zintegrowania podejść w dziedzinie 
biologii molekularnej, epidemiologii i 
toksykologiii w celu zbadania zależności 
między zdrowiem a środowiskiem, w tym 
zbadania trybu działania substancji 
chemicznych, połączonego narażenia na 
działanie zanieczyszczeń i innych 
powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało 
zintegrowania podejść w dziedzinie 
biologii molekularnej, epidemiologii i 
toksykologiii w celu zbadania zależności 
między zdrowiem a środowiskiem, w tym 
zbadania trybu działania substancji 
chemicznych, połączonego narażenia na 
działanie zanieczyszczeń i innych 
powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 
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zintegrowanych prób toksykologicznych 
oraz rozwiązań alternatywnych do 
prowadzenia badań na zwierzętach.
Potrzebne są innowacyjne podejścia do 
kwestii oceny narażenia, wykorzystujące 
biomarkery nowej generacji oparte na tych 
dziedzinach nauki, których nazwa kończy 
się na „-omika”, oraz na epigenetyce, 
biomonitoringu człowieka, ocenach i 
modelowaniu indywidualnego narażenia w 
celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne. Wsparcie zostanie 
przyznane na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

zintegrowanych prób toksykologicznych 
oraz rozwiązań alternatywnych do 
prowadzenia badań na zwierzętach.
Potrzebne są innowacyjne podejścia do 
kwestii oceny narażenia, wykorzystujące 
biomarkery nowej generacji oparte na tych 
dziedzinach nauki, których nazwa kończy 
się na „-omika”, oraz na epigenetyce, 
biomonitoringu człowieka, ocenach i 
modelowaniu indywidualnego narażenia w 
celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne oraz tworzenie środowisk 
ułatwiających powrót do zdrowia i 
rehabilitację. Wsparcie zostanie przyznane 
na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

Or. en

Poprawka 606
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało 
zintegrowania podejść w dziedzinie 
biologii molekularnej, epidemiologii i
toksykologii w celu zbadania zależności 
między zdrowiem a środowiskiem, w tym 
zbadania trybu działania substancji 
chemicznych, połączonego narażenia na 
działanie zanieczyszczeń i innych 
powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 
zintegrowanych prób toksykologicznych 
oraz rozwiązań alternatywnych do 
prowadzenia badań na zwierzętach.

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało 
zintegrowania odnoszących się do ludzi
podejść w dziedzinie biologii 
molekularnej, epidemiologii i toksykologii 
w celu zbadania zależności między 
zdrowiem a środowiskiem, w tym zbadania 
trybu działania substancji chemicznych, 
połączonego narażenia na działanie 
zanieczyszczeń i innych powodujących 
stres czynników związanych ze 
środowiskiem i klimatem, zintegrowanych 
prób toksykologicznych oraz rozwiązań 
alternatywnych do prowadzenia badań na 
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Potrzebne są innowacyjne podejścia do 
kwestii oceny narażenia, wykorzystujące 
biomarkery nowej generacji oparte na tych 
dziedzinach nauki, których nazwa kończy 
się na „-omika”, oraz na epigenetyce, 
biomonitoringu człowieka, ocenach i 
modelowaniu indywidualnego narażenia w 
celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne. Wsparcie zostanie 
przyznane na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

zwierzętach. Potrzebne są innowacyjne 
podejścia do kwestii oceny narażenia, 
wykorzystujące biomarkery nowej 
generacji odnoszące się do ludzi, oparte na 
tych dziedzinach nauki, których nazwa 
kończy się na „-omika”, oraz na
epigenetyce, biomonitoringu człowieka, 
ocenach i modelowaniu indywidualnego 
narażenia w celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne. Wsparcie zostanie 
przyznane na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Cel prowadzenia prób toksykologicznych, z naciskiem na rozwiązania alternatywne do badań 
na zwierzętach, wymaga zastosowania podejścia odnoszącego się do ludzi, które pozwala na 
lepsze przewidywanie chorób ludzkich i ścieżek toksyczności niż badania na zwierzętach.

Poprawka 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umożliwi to ocenę istniejących i 
planowanych działań politycznych i 
programów oraz zapewnienie im wsparcia 
politycznego. Można też opracować 
udoskonalone metody interwencji 
behawioralnej oraz programy 
zapobiegawcze i edukacyjne z 
uwzględnieniem interwencji i programów 
dotyczących wiedzy o zdrowiu w 
odniesieniu do odżywiania, szczepień i 
innych działań w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Umożliwi to ocenę istniejących i 
planowanych działań politycznych i 
programów oraz zapewnienie im wsparcia 
politycznego. Można też opracować 
udoskonalone metody interwencji 
behawioralnej oraz programy 
zapobiegawcze i edukacyjne z 
uwzględnieniem interwencji i programów 
dotyczących wiedzy o zdrowiu w 
odniesieniu do odżywiania, szczepień i 
innych działań w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej. W celu 
zminimalizowania czynników ryzyka
można także opracować podejście 
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uwzględniające zdrowie we wszystkich 
dziedzinach polityki (np. odnoszące się do 
środowiska i miejsca pracy).

Or. en

Poprawka 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie programów badań 
przesiewowych jest uzależnione od 
wczesnej identyfikacji biomarkerów 
ryzyka i początków choroby, a ich 
zastosowanie zależy od zbadania i 
weryfikacji metod i programów badań 
przesiewowych. Identyfikacja osób i 
populacji o wysokim poziomie ryzyka 
wystąpienia choroby umożliwi 
opracowanie zindywidualizowanych, 
warstwowych i kolektywnych strategii w 
celu skutecznego i efektywnego kosztowo 
zapobiegania chorobom.

Opracowanie programów badań 
przesiewowych jest uzależnione od 
wczesnej identyfikacji biomarkerów 
ryzyka i początków choroby, a ich 
zastosowanie zależy od zbadania i 
weryfikacji metod i programów badań 
przesiewowych. Identyfikacja osób i 
populacji o wysokim poziomie ryzyka 
wystąpienia choroby umożliwi 
opracowanie zindywidualizowanych, 
warstwowych i kolektywnych strategii w 
celu skutecznego i efektywnego kosztowo 
zapobiegania chorobom. W sposób 
priorytetowy traktuje się przy tym 
programy badań przesiewowych, w 
ramach których można zaoferować 
chorym działania prewencyjne lub terapię 
bądź też w ramach których opracowanie 
działań prewencyjnych lub 
terapeutycznych jest prawdopodobne.

Or. de

Poprawka 609
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 1
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 
metody nadzoru, sieci wczesnego 
ostrzegania, kampanie dotyczące 
organizacji służby zdrowia i gotowości w 
celu modelowania epidemii, skutecznego
reagownaia na pandemie, reagowania na 
skutki niezakaźnych chorób 
spowodowanych zmianą klimatu, jak 
również działania na rzecz utrzymania i 
zwiększenia możliwości zwalczania 
lekoopornych chorób zakaźnych.

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 
metody nadzoru, sieci wczesnego 
ostrzegania, kampanie dotyczące 
organizacji i gotowości służby zdrowia, by 
móc symulować epidemie, skutecznie
reagować na pandemie, reagować na 
skutki niezakaźnych chorób 
spowodowanych zmianą klimatu, podobnie 
jak niezbędne są działania na rzecz 
utrzymania i zwiększenia zdolności do
zwalczania lekoopornych chorób 
zakaźnych. Aby podjąć te wyzwania o 
znaczeniu światowym, Unia wdroży na 
zasadach partnerstwa z zainteresowanymi 
krajami działania pozwalające na 
uzyskanie konkretnych wyników w 
dziedzinie polityki zdrowotnej, poprawę 
oferty usług zdrowotnych i wspieranie 
własnego potencjału badawczego.

Or. fr

Poprawka 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 
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metody nadzoru, sieci wczesnego 
ostrzegania, kampanie dotyczące 
organizacji służby zdrowia i gotowości w 
celu modelowania epidemii, skutecznego
reagownaia na pandemie, reagowania na 
skutki niezakaźnych chorób 
spowodowanych zmianą klimatu, jak 
również działania na rzecz utrzymania i 
zwiększenia możliwości zwalczania 
lekoopornych chorób zakaźnych.

metody nadzoru, sieci wczesnego 
ostrzegania, kampanie dotyczące 
organizacji i gotowości służby zdrowia, by 
móc symulować epidemie, skutecznie
reagować na pandemie, reagować na 
skutki niezakaźnych chorób 
spowodowanych zmianą klimatu, podobnie 
jak niezbędne są działania na rzecz 
utrzymania i zwiększenia zdolności do
zwalczania lekoopornych chorób 
zakaźnych. Aby podjąć te wyzwania o 
znaczeniu światowym, Unia wdroży na 
zasadach partnerstwa z zainteresowanymi 
krajami działania pozwalające na 
uzyskanie konkretnych wyników w 
dziedzinie polityki zdrowotnej, poprawę 
oferty usług zdrowotnych i wspieranie 
własnego potencjału badawczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Wskazane tutaj wyzwania mają charakter ogólnoświatowy, należy zatem odnieść się do 
ogólnej polityki Unii w tej dziedzinie, o której mowa w komunikacie Komisji z dnia 31 marca 
2010 r. pt. „Rola UE w kontekście zdrowia na świecie” (COM(2010)0128 final), 
zatwierdzonym przez Radę w dniu 10 maja 2010 r.

Poprawka 611
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 
metody nadzoru, sieci wczesnego 
ostrzegania, kampanie dotyczące 

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 
metody nadzoru, sieci wczesnego 
ostrzegania, kampanie dotyczące 
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organizacji służby zdrowia i gotowości w 
celu modelowania epidemii, skutecznego
reagownaia na pandemie, reagowania na 
skutki niezakaźnych chorób 
spowodowanych zmianą klimatu, jak 
również działania na rzecz utrzymania i 
zwiększenia możliwości zwalczania 
lekoopornych chorób zakaźnych.

organizacji i gotowości służby zdrowia, by 
móc symulować epidemie, skutecznie
reagować na pandemie, reagować na 
skutki niezakaźnych chorób 
spowodowanych zmianą klimatu, podobnie 
jak niezbędne są działania na rzecz 
utrzymania i zwiększenia zdolności do
zwalczania lekoopornych chorób 
zakaźnych. Aby podjąć te wyzwania o 
znaczeniu światowym, Unia wdroży na 
zasadach partnerstwa z zainteresowanymi 
krajami działania pozwalające na 
uzyskanie konkretnych wyników w 
dziedzinie polityki zdrowotnej, poprawę 
oferty usług zdrowotnych i wspieranie 
własnego potencjału badawczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Wskazane tutaj wyzwania mają charakter ogólnoświatowy, należy zatem odnieść się do 
ogólnej polityki Unii w tej dziedzinie, o której mowa w komunikacie Komisji z dnia 31 marca 
2010 r. pt. „Rola UE w kontekście zdrowia na świecie” (COM(2010)0128 final), 
zatwierdzonym przez Radę w dniu 10 maja 2010 r., a zwłaszcza w pkt 4.4. tego komunikatu.

Poprawka 612
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 
metody nadzoru, sieci wczesnego 
ostrzegania, kampanie dotyczące 
organizacji służby zdrowia i gotowości w 
celu modelowania epidemii, skutecznego 
reagowania na pandemie, reagowania na 

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są predyktywne 
teorie matematyczne i lepsze metody 
nadzoru, sieci wczesnego ostrzegania, 
kampanie dotyczące organizacji służby 
zdrowia i gotowości w celu modelowania 
epidemii, skutecznego reagowania na 
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skutki niezakaźnych chorób 
spowodowanych zmianą klimatu, jak 
również działania na rzecz utrzymania i 
zwiększenia możliwości zwalczania 
lekoopornych chorób zakaźnych.

pandemie, reagowania na skutki 
niezakaźnych chorób spowodowanych 
zmianą klimatu, jak również działania na 
rzecz utrzymania i zwiększenia możliwości 
zwalczania lekoopornych chorób 
zakaźnych.

Or. en

Poprawka 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczna jest szersza wiedza na temat
zdrowia i chorób u ludzi w każdym wieku, 
aby można było opracować nowe, lepsze 
środki zapobiegawcze, metody 
diagnostyczne i metody leczenia.
Interdyscyplinarne badania przekładające 
odkrycia naukowe w zakresie 
patofizjologii chorób mają zasadnicze 
znaczenie dla lepszego poznania 
wszystkich aspektów procesów 
chorobowych, w tym ponownej 
klasyfikacji normalnej zmiany i choroby na 
podstawie danych molekularnych, oraz dla 
weryfikacji i wykorzystania wyników 
badań w zastosowaniach klinicznych.

Konieczna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia i chorób u ludzi w każdym wieku, 
aby można było opracować nowe, lepsze 
środki zapobiegawcze, metody 
diagnostyczne i metody leczenia. Wybitne
badania podstawowe oraz 
interdyscyplinarne badania przekładające 
odkrycia naukowe w zakresie 
patofizjologii chorób mają zasadnicze 
znaczenie dla lepszego poznania 
wszystkich aspektów procesów 
chorobowych, w tym ponownej 
klasyfikacji normalnej zmiany i choroby na 
podstawie danych molekularnych, oraz dla 
weryfikacji i wykorzystania wyników 
badań w zastosowaniach klinicznych.

Or. en

Poprawka 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5. Opracowanie lepszych szczepionek 
profilaktycznych

1.5. Opracowanie nowych i lepszych 
szczepionek profilaktycznych

Or. en

Poprawka 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5. Opracowanie lepszych szczepionek 
profilaktycznych

1.5. Opracowanie lepszych szczepionek
oraz leków profilaktycznych

Or. en

Poprawka 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.5 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Konieczne jest opracowanie bardziej 
skutecznych szczepionek profilaktycznych 
(lub alternatywnych rozwiązań w tym 
zakresie) oraz opartych na dowodach 
planów szczepień w odniesieniu do 
większej liczby chorób. Działanie to jest 
uzależnione od lepszego poznania chorób i 
procesów chorobowych oraz 
powodowanych przez nie epidemii, jak 
również podjęcia prób klinicznych i 
powiązanych badań.

Konieczne jest opracowanie bardziej 
skutecznych szczepionek profilaktycznych 
(lub alternatywnych rozwiązań w tym 
zakresie) oraz opartych na dowodach 
planów szczepień w odniesieniu do 
większej liczby chorób. Działanie to musi 
bazować na lepszym zrozumieniu chorób i 
procesów chorobowych oraz wynikających 
z nich epidemii, na bardziej 
predyktywnych i skuteczniejszych 
przedklinicznych ocenach bezpieczeństwa 
(np. podejście spójnościowe w powiązaniu 
z innymi metodami badań 
niewykorzystujących zwierząt lub 
ograniczających ich wykorzystanie), co 
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wymaga podjęcia prób klinicznych i 
powiązanych badań.

Or. fr

Uzasadnienie

W rozwoju szczepionek nastąpiła już zmiana paradygmatu i przejście do metod bardziej 
predyktywnych, skutecznych i niewykorzystujących zwierząt.

Poprawka 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczne jest opracowanie bardziej 
skutecznych szczepionek profilaktycznych
(lub alternatywnych rozwiązań w tym 
zakresie) oraz opartych na dowodach 
planów szczepień w odniesieniu do 
większej liczby chorób. Działanie to jest 
uzależnione od lepszego poznania chorób i 
procesów chorobowych oraz 
powodowanych przez nie epidemii, jak 
również podjęcia prób klinicznych i 
powiązanych badań.

Konieczne jest opracowanie bardziej 
skutecznych leków oraz szczepionek 
profilaktycznych (lub alternatywnych 
rozwiązań w tym zakresie) oraz opartych 
na dowodach planów szczepień w 
odniesieniu do większej liczby chorób.
Działanie to jest uzależnione od lepszego 
poznania chorób i procesów chorobowych 
oraz powodowanych przez nie epidemii, 
jak również podjęcia prób klinicznych i 
powiązanych badań.

Or. en

Poprawka 618
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczne jest opracowanie bardziej 
skutecznych szczepionek profilaktycznych
(lub alternatywnych rozwiązań w tym 

Konieczne jest opracowanie bardziej 
skutecznych szczepionek profilaktycznych
(lub alternatywnych rozwiązań w tym 
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zakresie) oraz opartych na dowodach 
planów szczepień w odniesieniu do 
większej liczby chorób. Działanie to jest 
uzależnione od lepszego poznania chorób i 
procesów chorobowych oraz 
powodowanych przez nie epidemii, jak 
również podjęcia prób klinicznych i 
powiązanych badań.

zakresie) oraz opartych na dowodach 
planów szczepień w odniesieniu do 
większej liczby chorób. Działanie to jest 
uzależnione od lepszego poznania chorób i 
procesów chorobowych oraz 
powodowanych przez nie epidemii,
bardziej predyktywnych i skuteczniejszych 
przedklinicznych ocen bezpieczeństwa 
(np. podejście spójnościowe wraz z innymi 
metodami niewymagającymi 
wykorzystania zwierząt lub 
ograniczającymi ich wykorzystanie), jak 
również podjęcia prób klinicznych i 
powiązanych badań.

Or. en

Uzasadnienie

W rozwoju szczepionek dokonuje się obecnie zmiana paradygmatu w stronę bardziej 
predyktywnych i skuteczniejszych metod niewymagających wykorzystania zwierząt.

Poprawka 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.6 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokłądniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta. 
Najwięcej uwagi poświęca się przy tym 
metodom diagnostycznym, które już teraz 
oferują pacjentom działania prewencyjne 
lub terapeutyczne bądź jest to 
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prawdopodobne w niedalekiej przyszłości.

Or. de

Poprawka 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.6 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokłądniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne technologie i doskonalić 
technologie istniejące, by dostosowywać je 
do zróżnicowanych warunków 
środowiskowych i społeczno-
gospodarczych oraz by uzyskiwać 
wcześniejszą i dokładniejszą diagnozę 
umożliwiającą zastosowanie metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Or. fr

Uzasadnienie

Skuteczny nadzór i leczenie chorób zakaźnych w krajach rozwijających się wymaga solidnych 
i przystępnych narzędzi diagnostycznych.

Poprawka 621
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.6 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
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u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokłądniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne technologie i doskonalić 
technologie istniejące, by dostosowywać je 
do zróżnicowanych warunków 
środowiskowych i społeczno-
gospodarczych oraz by uzyskiwać 
wcześniejszą i dokładniejszą diagnozę 
umożliwiającą zastosowanie metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Or. fr

Uzasadnienie

Skuteczny nadzór i leczenie chorób zakaźnych w krajach rozwijających się wymaga solidnych 
i przystępnych narzędzi diagnostycznych.

Poprawka 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.
Rozpoznane zostaną mutacje wywołujące 
choroby genetyczne, znacznie zwiększy się 
także dostępność testów diagnostycznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Działania te są konieczne, aby zachować spójność z celami międzynarodowego konsorcjum 
dotyczącego rzadkich chorób (International Rare Diseases Research Consortium – IRDiRC) 
oraz przyczynić się do ich realizacji.

Poprawka 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia do diagnostyki in vitro i obrazu.
Należy rozwijać innowacyjne i istniejące 
technologie w dążeniu do znaczącej 
poprawy w leczeniu chorób dzięki 
wcześniejszej i dokładniejszej diagnostyce 
oraz umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien wspierać sprawdzone narzędzia diagnostyczne, które są obecnie stosowane 
i stanowią rozległe pole do badań oraz ewoluują tak, aby skrócić czas od pojawienia się 
objawów do postawienia diagnozy.

Poprawka 624
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.6 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
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opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokłądniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne technologie i doskonalić 
technologie istniejące, by dostosowywać je 
do zróżnicowanych warunków 
środowiskowych i społeczno-
gospodarczych oraz by uzyskiwać 
wcześniejszą i dokładniejszą diagnozę 
umożliwiającą zastosowanie metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Or. fr

Poprawka 625
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania lepszej 
i bardziej dostępnej metody leczenia.

Or. en

Poprawka 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.8. Leczenie chorób 1.8. Rozwój dostosowanych metod 
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leczenia i leczenie chorób

Or. en

Poprawka 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych; 
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych, zwłaszcza terapii 
dojrzałymi komórkami macierzystymi oraz 
terapii komórkami z krwi pępowinowej i 
indukowanymi pluripotentnymi 
komórkami macierzystymi (IPS); większe 
postępy w procesie opracowywania leków i 
szczepionek (w tym alternatywnych metod, 
które zastąpią klasyczne próby 
bezpieczeństwa i skuteczności, np. 
opracowanie nowych metod); rozwijanie 
możliwości medycyny regeneracyjnej, w 
tym możliwości opartych na komórkach 
macierzystych; doskonalenie urządzeń i 
systemów medycznych i pomocniczych; 
utrzymanie i zwiększenie możliwości 
zwalczania chorób zakaźnych, rzadkich, 
rozpowszechnionych i przewlekłych oraz 
podejmowanie interwencji medycznych w 
zależności od dostępności skutecznych 
leków przeciwbakteryjnych; oraz 
opracowanie kompleksowych podejść do
leczenia chorób towarzyszących we 
wszystkich grupach wiekowych i unikanie 
leczenia wieloma lekami. Te udoskonalone 
metody ułatwią opracowanie nowych, 
bardziej skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności. 
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Należy opracować koncepcje na potrzeby 
medycyny regeneracyjnej (w szczególności 
na bazie dojrzałych komórek 
macierzystych, komórek z krwi 
pępowinowej i indukowanych 
pluripotentnych komórek macierzystych).

Or. de

Poprawka 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych; 
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych i 
przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, bioterapii, 
szczepionek i innych możliwości 
leczniczych, w tym transplantacji, terapii 
genowych i komórkowych, m.in. metod 
międzydyscyplinarnych (np. 
biomatematyka, bioinformatyka, 
medycyna nuklearna); większe postępy w 
procesie opracowywania leków i 
szczepionek (w tym alternatywnych metod, 
które zastąpią klasyczne próby 
bezpieczeństwa i skuteczności, np. 
opracowanie nowych metod); rozwijanie 
możliwości medycyny regeneracyjnej, w 
tym możliwości opartych na komórkach 
macierzystych; doskonalenie urządzeń i 
systemów medycznych i pomocniczych; 
utrzymanie i zwiększenie możliwości 
zwalczania chorób zakaźnych, rzadkich, 
poważnych i przewlekłych oraz 
podejmowanie interwencji medycznych w 
zależności od dostępności skutecznych 
leków przeciwbakteryjnych; oraz 
opracowanie kompleksowych podejść do 
leczenia chorób towarzyszących we 
wszystkich grupach wiekowych i unikanie 
leczenia wieloma lekami. Te udoskonalone 
metody ułatwią opracowanie nowych, 
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postępowania w przypadku niesprawności. bardziej skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

Or. fr

Uzasadnienie

Bioterapie niosą w sobie potencjał postępy technologicznego w dziedzinie badań 
biomedycznych mających na celu tworzenie nowych metod leczenia, odmiennych od 
klasycznych terapii. Nie podkreślono wystarczająco międzydyscyplinarności. Tymczasem 
często niezbędne jest równoczesne prowadzenie badań w takich dziedzinach jak matematyka, 
informatyka, etyka, fizyka, by osiągać wspólne złożone cele, do których należy opieka 
zdrowotna.

Poprawka 629
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych; 
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych i 
przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, bioterapii, 
szczepionek i innych możliwości 
leczniczych, w tym transplantacji, terapii 
genowych i komórkowych, m.in. metod 
międzydyscyplinarnych (np. 
biomatematyka, bioinformatyka, 
medycyna nuklearna); większe postępy w 
procesie opracowywania leków i 
szczepionek (w tym alternatywnych metod, 
które zastąpią klasyczne próby 
bezpieczeństwa i skuteczności, np. 
opracowanie nowych metod); rozwijanie 
możliwości medycyny regeneracyjnej, w 
tym możliwości opartych na komórkach 
macierzystych; doskonalenie urządzeń i 
systemów medycznych i pomocniczych; 
utrzymanie i zwiększenie możliwości 
zwalczania chorób zakaźnych, rzadkich, 
poważnych i przewlekłych oraz 
podejmowanie interwencji medycznych w 
zależności od dostępności skutecznych 
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grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

leków przeciwbakteryjnych; oraz 
opracowanie kompleksowych podejść do 
leczenia chorób towarzyszących we 
wszystkich grupach wiekowych i unikanie 
leczenia wieloma lekami. Te udoskonalone 
metody ułatwią opracowanie nowych, 
bardziej skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

Or. fr

Poprawka 630
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym
allotransplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności oparte na badaniach na 
zwierzętach, np. opracowanie bardziej 
predyktywnych metod odnoszących się do 
ludzi); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
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ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

Or. en

Poprawka 631
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na wszystkich rodzajach komórek
macierzystych; doskonalenie urządzeń i 
systemów medycznych i pomocniczych;
utrzymanie i zwiększenie możliwości 
zwalczania chorób zakaźnych, rzadkich, 
rozpowszechnionych i przewlekłych oraz 
podejmowanie interwencji medycznych w 
zależności od dostępności skutecznych 
leków przeciwbakteryjnych; oraz 
opracowanie kompleksowych podejść do 
leczenia chorób towarzyszących we 
wszystkich grupach wiekowych i unikanie 
leczenia wieloma lekami. Te udoskonalone 
metody ułatwią opracowanie nowych, 
bardziej skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
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postępowania w przypadku niesprawności. postępowania w przypadku niesprawności.

Or. en

Poprawka 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych i dostosowanych, 
efektywnych i zrównoważonych metod 
leczenia chorób i postępowania w 
przypadku niesprawności.

Or. en
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Poprawka 633
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami z należytym 
uwzględnieniem medycyny 
komplementarnej i alternatywnej. Te 
udoskonalone metody ułatwią opracowanie 
nowych, bardziej skutecznych, 
efektywnych i zrównoważonych metod 
leczenia chorób i postępowania w 
przypadku niesprawności.

Or. en

Poprawka 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania powinny umożliwić poprawę 
zaawansowanych terapii i terapii 
komórkowych. Należy się skoncentrować 
na leczeniu chorób przewlekłych.

Or. en

Poprawka 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.9. Transfer wiedzy w celu wykorzystania 
w praktyce klinicznej i skalowalne 
działania w zakresie innowacji

1.9. Transfer wiedzy w celu wykorzystania 
w praktyce klinicznej i skalowalne 
działania w zakresie innowacji obejmujące 
aspekty psychospołeczne

Or. en

Poprawka 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady: 
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na inne choroby towarzyszące lub 

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady: 
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na rzadkie choroby, inne choroby 
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już poddane leczeniu, określenie 
porównywalnej skuteczności interwencji i 
rozwiązań, jak również szersze korzystanie 
z baz danych i elektronicznych rejestrów 
dotyczących stanu zdrowia jako źródeł 
danych do zastosowania w próbach i w 
celu transferu wiedzy. Wsparcie zostanie 
przyznane również na innego rodzaju 
interwencje, np. związane z niezależnym 
życiem w rzeczywistym środowisku.

towarzyszące lub już poddane leczeniu, 
określenie porównywalnej skuteczności 
interwencji i rozwiązań, jak również 
szersze korzystanie z baz danych i 
elektronicznych rejestrów dotyczących 
stanu zdrowia jako źródeł danych do 
zastosowania w próbach i w celu transferu 
wiedzy. Należy zapewnić szczególne 
wsparcie dla przedklinicznego i/lub 
klinicznego rozwoju substancji 
charakteryzujących się wyraźnym 
potencjałem realizacji potrzeb 
medycznych, które są w dużej mierze 
niezaspokojone, np. wyznaczonych leków 
sierocych. Wsparcie zostanie przyznane 
również na innego rodzaju interwencje, np. 
związane z niezależnym życiem w 
rzeczywistym środowisku.

Or. en

Uzasadnienie

Działania te są konieczne, aby zachować spójność z celami międzynarodowego konsorcjum 
dotyczącego rzadkich chorób (International Rare Diseases Research Consortium – IRDiRC) 
oraz przyczynić się do ich realizacji.

Poprawka 637
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.9 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady: 
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na inne choroby towarzyszące lub 
już poddane leczeniu, określenie 

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady: 
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na inne choroby towarzyszące lub 
już poddane leczeniu, określenie 
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porównywalnej skuteczności interwencji i 
rozwiązań, jak również szersze korzystanie 
z baz danych i elektronicznych rejestrów 
dotyczących stanu zdrowia jako źródeł 
danych do zastosowania w próbach i w 
celu transferu wiedzy. Wsparcie zostanie 
przyznane również na innego rodzaju 
interwencje, np. związane z niezależnym 
życiem w rzeczywistym środowisku.

porównywalnej skuteczności interwencji i 
rozwiązań, jak również szersze korzystanie 
z baz danych i elektronicznych rejestrów 
dotyczących stanu zdrowia jako źródeł 
danych do zastosowania w próbach i w 
celu transferu wiedzy. Wsparcie zostanie 
przyznane również na innego rodzaju 
interwencje, np. związane z niezależnym 
życiem w rzeczywistym środowisku.
Zasady etyczne, zwłaszcza deklaracja 
helsińska, wymagają publikowania 
danych uzyskanych we wszelkiego rodzaju 
badaniach na człowieku.

Or. fr

Poprawka 638
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady: 
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na inne choroby towarzyszące lub 
już poddane leczeniu, określenie 
porównywalnej skuteczności interwencji i 
rozwiązań, jak również szersze korzystanie 
z baz danych i elektronicznych rejestrów 
dotyczących stanu zdrowia jako źródeł 
danych do zastosowania w próbach i w 
celu transferu wiedzy. Wsparcie zostanie 
przyznane również na innego rodzaju 
interwencje, np. związane z niezależnym 
życiem w rzeczywistym środowisku.

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady: 
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na rzadkie choroby, inne choroby 
towarzyszące lub już poddane leczeniu, 
określenie porównywalnej skuteczności 
interwencji i rozwiązań, jak również 
szersze korzystanie z baz danych i 
elektronicznych rejestrów dotyczących 
stanu zdrowia jako źródeł danych do 
zastosowania w próbach i w celu transferu 
wiedzy. Wsparcie zostanie przyznane 
również na innego rodzaju interwencje, np. 
związane z niezależnym życiem w 
rzeczywistym środowisku. Należy 
zapewnić szczególne wsparcie dla 
przedklinicznego i/lub klinicznego 
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rozwoju substancji charakteryzujących się 
wyraźnym potencjałem realizacji potrzeb 
medycznych, które są w dużej mierze 
niezaspokojone, np. wyznaczonych leków 
sierocych.

Or. en

Poprawka 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.9 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady: 
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na inne choroby towarzyszące lub 
już poddane leczeniu, określenie 
porównywalnej skuteczności interwencji i 
rozwiązań, jak również szersze korzystanie 
z baz danych i elektronicznych rejestrów 
dotyczących stanu zdrowia jako źródeł 
danych do zastosowania w próbach i w 
celu transferu wiedzy. Wsparcie zostanie 
przyznane również na innego rodzaju 
interwencje, np. związane z niezależnym 
życiem w rzeczywistym środowisku.

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady: 
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na inne choroby towarzyszące lub 
już poddane leczeniu, określenie 
porównywalnej skuteczności interwencji i 
rozwiązań, jak również szersze korzystanie 
z baz danych i elektronicznych rejestrów 
dotyczących stanu zdrowia jako źródeł 
danych do zastosowania w próbach i w 
celu transferu wiedzy. Wsparcie zostanie 
przyznane również na innego rodzaju 
interwencje, np. związane z niezależnym 
życiem w rzeczywistym środowisku.
Szczególny nacisk kładzie się na badania 
kliniczne w dziedzinie rzadkich chorób i 
chorób u dzieci, w tym również 
przedwczesnych porodów.

Or. de
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Poprawka 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.10. Lepsze wykorzystywanie danych
dotyczących stanu zdrowia

1.10. Lepsze gromadzenie 
i wykorzystywanie danych medycznych 
oraz znormalizowane techniki analizy 
danych

Or. en

Poprawka 641
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zostanie przyznane na integrację 
infrastruktur oraz struktur i źródeł 
informacji (w tym uzyskanych z badań 
kohortowych, protokołów, gromadzenia 
danych, wskaźników itd.), jak również na 
cele związane z normalizacją, 
interoperacyjnością, magazynowaniem i 
wymianą danych oraz dostępem do nich w 
celu umożliwienia ich właściwego 
wykorzystania. Należy zwrócić uwagę na 
przetwarzanie danych, zarządzanie wiedzą, 
modelowanie i wizualizację.

Wsparcie zostanie przyznane na integrację 
infrastruktur oraz struktur i źródeł 
informacji (w tym uzyskanych z badań 
kohortowych, protokołów, gromadzenia 
danych, wskaźników itd.), jak również na 
cele związane z normalizacją, 
interoperacyjnością, magazynowaniem i 
wymianą danych oraz dostępem do nich w 
celu umożliwienia ich właściwego 
wykorzystania. Należy zwrócić uwagę na 
przetwarzanie danych, zarządzanie wiedzą, 
modelowanie i wizualizację, a także na 
mechanizmy zapewniające 
długoterminową stabilność takiej 
infrastruktury w celu jak najlepszego 
wykorzystania zasobów.

Or. en

Poprawka 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.11 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać rozwój narzędzi i metod 
naukowych oraz statystyki w dążeniu do 
szybkiej, precyzyjnej i przewidywalnej 
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości technologii w zakresie zdrowia, w 
tym nowych leków, produktów 
biologicznych, zaawansowanych terapii i 
urządzeń medycznych. Odnosi się to 
szczególnie do nowych wydarzeń w 
dziedzinach odnoszących się do szczepień, 
terapii komórkowych, tkankowych i 
genowych, organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 
nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności oraz e-
zdrowia, w tym aspektów prywatności.
Podobnie należy wspierać lepsze 
metodologie oceny ryzyka, testowanie 
modeli i strategie dotyczące środowiska i 
zdrowia. Wsparcia wymaga też 
opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

Należy wspierać rozwój narzędzi i metod 
naukowych oraz statystyki w dążeniu do 
szybkiej, precyzyjnej i przewidywalnej 
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości technologii w zakresie zdrowia, w 
tym nowych leków, produktów 
biologicznych, zaawansowanych terapii i 
urządzeń medycznych. Odnosi się to 
szczególnie do nowych wydarzeń w 
dziedzinach odnoszących się do szczepień, 
terapii komórkowych, tkankowych i 
genowych, organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 
nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności, 
telemedycyny oraz e-zdrowia, w tym 
aspektów prywatności. Podobnie należy 
wspierać lepsze metodologie oceny ryzyka, 
testowanie modeli i strategie dotyczące 
środowiska i zdrowia. Wsparcia wymaga 
też opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

Or. sl

Poprawka 643
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać rozwój narzędzi i metod 
naukowych oraz statystyki w dążeniu do 
szybkiej, precyzyjnej i przewidywalnej 
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości technologii w zakresie zdrowia, w 

Należy wspierać rozwój narzędzi i metod 
naukowych oraz statystyki i ocen wpływu 
na prywatność w dążeniu do szybkiej, 
precyzyjnej i przewidywalnej oceny 
bezpieczeństwa, skuteczności, ochrony 
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tym nowych leków, produktów 
biologicznych, zaawansowanych terapii i 
urządzeń medycznych. Odnosi się to 
szczególnie do nowych wydarzeń w 
dziedzinach odnoszących się do szczepień, 
terapii komórkowych, tkankowych i 
genowych, organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 
nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności oraz e-
zdrowia, w tym aspektów prywatności.
Podobnie należy wspierać lepsze 
metodologie oceny ryzyka, testowanie 
modeli i strategie dotyczące środowiska i 
zdrowia. Wsparcia wymaga też 
opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

praw człowieka i jakości technologii w 
zakresie zdrowia, w tym nowych leków, 
produktów biologicznych, 
zaawansowanych terapii i urządzeń 
medycznych. Odnosi się to szczególnie do 
nowych wydarzeń w dziedzinach 
odnoszących się do szczepień, terapii 
komórkowych, tkankowych i genowych, 
organów i transplantacji, produkcji 
specjalistycznej, biobanków, nowych 
urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności oraz e-
zdrowia, w tym aspektów prywatności.
Podobnie należy wspierać lepsze 
metodologie oceny ryzyka, testowanie 
modeli i strategie dotyczące środowiska i 
zdrowia. Wsparcia wymaga też 
opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

Or. en

Poprawka 644
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać rozwój narzędzi i metod 
naukowych oraz statystyki w dążeniu do 
szybkiej, precyzyjnej i przewidywalnej 
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości technologii w zakresie zdrowia, w 
tym nowych leków, produktów 
biologicznych, zaawansowanych terapii i 
urządzeń medycznych. Odnosi się to 
szczególnie do nowych wydarzeń w 
dziedzinach odnoszących się do szczepień, 
terapii komórkowych, tkankowych i 
genowych, organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 

Należy wspierać rozwój, integrację i 
korzystanie z nowych, odnoszących się w 
większym stopniu do ludzi narzędzi i 
metod naukowych oraz statystyki w 
dążeniu do szybkiej, precyzyjnej i 
przewidywalnej oceny bezpieczeństwa, 
skuteczności i jakości technologii w 
zakresie zdrowia, w tym nowych leków, 
produktów biologicznych, 
zaawansowanych terapii i urządzeń 
medycznych. Odnosi się to szczególnie do 
nowych wydarzeń w dziedzinach 
odnoszących się do szczepień, terapii 
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nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności oraz e-
zdrowia, w tym aspektów prywatności.
Podobnie należy wspierać lepsze
metodologie oceny ryzyka, testowanie 
modeli i strategie dotyczące środowiska i 
zdrowia. Wsparcia wymaga też 
opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

komórkowych, tkankowych i genowych,
ludzkich organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 
nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności oraz e-
zdrowia, w tym aspektów prywatności.
Podobnie należy wspierać nowoczesne
metodologie oceny ryzyka i zagrożeń, 
testowanie modeli i strategie dotyczące 
środowiska i zdrowia. Wsparcia wymaga 
też opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

Or. en

Uzasadnienie

Technologie zdrowotne powinny wykorzystywać postęp osiągnięty w XXI wieku w biologii 
człowieka i modelowaniu obliczeniowym, tak aby mieć znaczenie dla zaspokojenia potrzeb 
dotyczących zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa.

Poprawka 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.12. Aktywne starzenie się, życie 
niezależne i wspierane

1.12. Zdrowe i aktywne starzenie się, życie 
niezależne i wspierane

Or. en

Poprawka 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.13 – ustęp 1
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Upoważnienie osób fizycznych do
poprawy stanu swojego zdrowia i 
ponoszenia za niego odpowiedzialności 
przez całe życie przyniesie oszczędność 
kosztów w systemach opieki zdrowotnej 
poprzez umożliwienie 
pozainstytucjonalnego leczenia chorób 
przewlekłych i lepsze wyniki zdrowotne. 
W tym celu należy podjąć badania modeli 
behawioralnych i społecznych, postaw i 
aspiracji społecznych w odniesieniu do 
zindywidualizowanych technologii w 
zakresie zdrowia, narzędzi mobilnych lub 
przenośnych, nowych metod 
diagnostycznych i zindywidualizowanych 
usług promujących zdrowy styl życia, 
dobrostan, dbanie o siebie, lepsze 
profesjonalne współdziałanie między 
obywatelami i służbą zdrowia, 
zindywidualizowane programy dotyczące
postępowania w przypadku choroby i 
niepełnosprawności oraz wspieranie 
infrastruktur wiedzy.

Upodmiotowienie osób fizycznych pod 
względem poprawy stanu własnego 
zdrowia i ponoszenia za nie
odpowiedzialności przez całe życie 
przyniesie oszczędność kosztów w
systemach opieki zdrowotnej, 
umożliwiając pozainstytucjonalne leczenie
chorób przewlekłych i przynosząc lepsze 
wyniki zdrowotne. W tym celu należy 
podjąć badania modeli behawioralnych i 
społecznych, postaw i aspiracji 
społecznych w odniesieniu do 
zindywidualizowanych technologii w 
zakresie zdrowia, narzędzi mobilnych lub 
przenośnych, nowych metod 
diagnostycznych i zindywidualizowanych 
usług promujących zdrowy styl życia, 
dobre samopoczucie, dbanie o siebie, 
lepsze współdziałanie między obywatelami 
a personelem służby zdrowia, 
zindywidualizowane programy 
postępowania w przypadku choroby i 
niepełnosprawności z myślą o poprawie 
niezależności osobistej i społecznej 
chorych oraz wspieranie infrastruktury
wiedzy.

Or. es

Poprawka 647
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.13 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1.13a. Upodmiotowienie jednostki w 
zakresie samodzielnego zarządzania 
stanem zdrowia
Coraz powszechniejszy siedzący tryb życia 
populacji i zmiany w trybie życia (w szkole 
i w pracy oraz w życiu codziennym) 
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zmuszają do zastanowienia i do 
konkretnych działań dotyczących miejsca 
aktywności fizycznej, sprawności 
ruchowej i ćwiczeń w problematyce 
zapobiegania i leczenia patologii, zarówno 
o charakterze fizjologicznym (ograniczona 
samodzielność funkcjonalna, otyłość, 
przewlekłe patologie fizyczne), jak i o 
charakterze psychologicznym (stres, 
symptomatologia depresyjna).

Or. fr

Poprawka 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia 
chorób przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między 
podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne i społeczne lub nieformalne.
Wsparcie uzyskają badania i innowacyjne 
zastosowania w zakresie procesu 
kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w 
wielkiej skali i ich wykorzystanie na rynku, 
w tym interoperacyjne usługi telemedyczne 
i opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
świadczenia opieki długoterminowej.

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia 
chorób przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między 
podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne i społeczne lub nieformalne.
Wsparcie uzyskają badania i innowacyjne 
zastosowania w zakresie procesu 
kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w 
wielkiej skali i ich wykorzystanie na rynku, 
w tym interoperacyjne usługi telemedyczne 
i opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
świadczenia opieki długoterminowej.
Potrzebne są również interdyscyplinarne 
badania w dziedzinie nauk społecznych, 
aby opracować najwłaściwsze rozwiązania 
pozwalające na zaspokojenie codziennych 
potrzeb pacjentów oraz aby przyczynić się 
do ich upodmiotowienia, co dotyczy 
zwłaszcza pacjentów przewlekle chorych, 
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np. cierpiących na rzadkie choroby.

Or. en

Poprawka 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.14 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia 
chorób przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między 
podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne i społeczne lub nieformalne. 
Wsparcie uzyskają badania i innowacyjne 
zastosowania w zakresie procesu 
kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w wielkiej 
skali i ich wykorzystanie na rynku, w tym 
interoperacyjne usługi telemedyczne i 
opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
świadczenia opieki długoterminowej.

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia 
chorób przewlekłych jest uzależnione 
również od poprawienia współpracy 
między podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne i opiekę społeczną lub 
nieformalną. Wsparcie uzyskają badania i 
innowacyjne zastosowania dotyczące
procesu podejmowania decyzji w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań na dużą 
skalę i ich wykorzystanie na rynku, w tym 
interoperacyjne usługi telemedyczne i 
opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
publicznych systemów służby zdrowia i 
świadczenia opieki długoterminowej.

Or. es

Poprawka 650
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia 
chorób przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między 

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia 
chorób przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między 
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podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne i społeczne lub nieformalne.
Wsparcie uzyskają badania i innowacyjne 
zastosowania w zakresie procesu 
kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w 
wielkiej skali i ich wykorzystanie na rynku, 
w tym interoperacyjne usługi telemedyczne 
i opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
świadczenia opieki długoterminowej.

podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne, w tym z zakresu medycyny 
komplementarnej i alternatywnej, oraz
społeczne lub nieformalne. Wsparcie 
uzyskają badania i innowacyjne 
zastosowania w zakresie procesu 
kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w 
wielkiej skali i ich wykorzystanie na rynku, 
w tym interoperacyjne usługi telemedyczne
i opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
świadczenia opieki długoterminowej.

Or. en

Poprawka 651
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia 
chorób przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między 
podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne i społeczne lub nieformalne.
Wsparcie uzyskają badania i innowacyjne 
zastosowania w zakresie procesu 
kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w 
wielkiej skali i ich wykorzystanie na rynku, 
w tym interoperacyjne usługi telemedyczne 
i opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
świadczenia opieki długoterminowej.

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia 
chorób przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między
pacjentami, podmiotami świadczącymi 
usługi zdrowotne i społeczne lub 
nieformalne. Wsparcie uzyskają badania i 
innowacyjne zastosowania w zakresie 
procesu kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w 
wielkiej skali i ich wykorzystanie na rynku, 
w tym interoperacyjne usługi telemedyczne 
i opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
świadczenia opieki długoterminowej.
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Poprawka 652
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać opracowanie ocen 
technologii w zakresie zdrowia i 
gospodarki zdrowotnej, jak również 
gromadzenie dowodów i upowszechnianie 
najlepszych praktyk, innowacyjnych 
technologii i podejść w sektorze opieki 
zdrowotnej, w tym zastosowania dotyczące 
TIK i e-zdrowia. Wsparcie zostanie 
przyznane na analizy porównawcze 
reformy publicznych systemów opieki 
zdrowotnej w Europie i w państwach 
trzecich oraz oceny ich średnio- i 
długoterminowych skutków gospodarczych 
i społecznych. Potrzebne są analizy 
przyszłej siły roboczej w sektorze zdrowia 
zarówno pod względem liczby 
pracowników, jak i wymaganych 
umiejętności w odniesieniu do nowych 
modeli opieki. Wsparcie zostanie 
przyznane na badanie zmian w zakresie 
nierówności zdrowotnych, ich wzajemnych 
zależności od innych nierówności 
ekonomicznych i społecznych oraz 
skuteczności działań politycznych 
ukierunkowanych na ograniczenie ich 
zakresu w Europie i poza nią. Na koniec, 
konieczne jest wspieranie oceny rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i 
jakości systemów ubezpieczeń, w tym roli 
pacjentów, w odniesieniu do 
bezpieczeństwa i jakości opieki.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.15 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1.15a. Nauki przyrodnicze na usługach 
medycyny
W sposób priorytetowy należy traktować 
badania naukowe, których poszczególne 
państwa członkowskie nie są w stanie 
prowadzić samodzielnie lub nie tak 
skutecznie jak UE i które w niedalekiej 
przyszłości przyniosą pacjentom 
bezpośrednie korzyści.

Or. de

Poprawka 654
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.15 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1.15a. Wpływ wychowania estetycznego 
na dobre samopoczucie, zdrowie i 
zachowanie społeczne
Wielkie wyzwanie dzisiejszych czasów 
polega na tym, aby poprzez zajęcia 
artystyczne, np. muzykę, sztuki plastyczne, 
literaturę itp. wzbudzić w obywatelach 
UE, a zwłaszcza u dzieci, większą radość z 
życia, poprawiając tym samym stan ich 
zdrowia i samopoczucia oraz korzystnie 
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wpływając na ich zachowania społeczne.

Or. de

Uzasadnienie

Pozytywny wpływ wychowania estetycznego na dobre samopoczucie, zdrowie i zachowanie 
społeczne nie powinien być lekceważony. W dziedzinie tej istnieją duże możliwości badawcze, 
które należy rozpoznać i wykorzystać.

Amendment 655
Adam Gierek

Proposal for a decision
Annex 1 – section 3 – point 1 – point 1.16 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

Zapewnione wsparcie obejmie pełny 
przekrój działań, od transferu wiedzy i 
technologii do demonstracji w wielkiej 
skali, przyczyniając się do osiągnięcia 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią.

Zapewnione wsparcie obejmie pełny 
przekrój działań, od transferu wiedzy i 
technologii do demonstracji w wielkiej 
skali, przyczyniając się do osiągnięcia 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią. Celem sprostania wyzwaniom 
zdrowotnym, przed którymi stoją 
starzejące się społeczeństwa w Unii, pilnie 
potrzebne jest właściwe skoordynowane i 
strategiczne ujęcie zadań polityki 
zdrowotnej. Koordynacja ta może 
rozwiązać problemy wynikające z 
fragmentacji i braku spójności polityk 
państw członkowskich oraz usprawnić 
wykorzystanie potencjału naukowego, 
osobowego i infrastrukturalnego przez 
całą społeczność prowadzącą badania 
biomedyczne i korzystającą w leczeniu z 
ich wyników. Dla osiągnięcia sukcesu w 
innowacyjnych badaniach zdrowotnych 
potrzebne jest długofalowe zaangażowanie 
wszystkich ośrodków medycznych na rzecz 
nieustannego doskonalenia zarówno 
badań, jak i przygotowania kreatywnych 
grup młodych naukowców w oparciu o 
działania w ramach programu Maria 
Skłodowska-Curie. Strategia ta 
ukierunkowana na rozwój winna wspierać 
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procesy badawcze prowadzące do 
zdrowszej i wydajniejszej Europy dzięki 
zaangażowaniu europejskiej społeczności 
w badania biomedyczne oraz dzięki 
nowym szansom i wyzwaniom 
zapewnianym przez innowacyjne wyniki 
badań biomedycznych. Działania 
strategiczne w ramach programu 
„Horyzont 2020” mogą zapewnić 
wniesienie przez specjalistów wkładu w 
przyszłą politykę zdrowotną od samego 
początku jej kreowania, przyspieszyć 
wprowadzanie innowacji i zwiększyć 
konkurencyjność stosowanych procedur 
leczniczych; mogą także wspierać ponad 
granicami współpracę większej liczby
naukowców - specjalistów z różnych 
dziedzin medycyny tak, by na podstawie 
postępu naukowego doprowadzić do 
realnych oszczędności w krajowych 
systemach opieki zdrowotnej. 
Dostosowanie kształcenia lekarzy 
specjalistów ograniczające dotychczasowy 
monopol lekarskich korporacji 
zawodowych w krajach członkowskich 
winno być oparte na jednolitym dla całej 
Unii systemie oraz funkcjonować tak, by 
można było szkolenia i badania w zakresie 
ochrony zdrowia w Europie oprzeć na 
najbardziej doskonałych procedurach w 
odpowiadających jednolitym kryteriom 
szkolenia medycznych ośrodkach 
badawczych. Unijna rada konsultacyjna 
wysokiego szczebla ds. zdrowia winna 
prowadzić strategiczną koordynację 
naukową badań zdrowotnych w całym 
programie „Horyzont 2020” oraz 
wspierać horyzontalne badania medyczne 
prowadzone i wdrażane równocześnie w 
różnych centrach badawczych krajów 
członkowskich Unii. Celem takiej 
strategicznej koordynacji będzie 
wniesienie wkładu w zidentyfikowanie 
niezbędnych badań biomedycznych oraz 
przyporządkowanie przyszłych programów 
lokalnym Centrom Doskonałości opartym 
na najlepszym kierownictwie naukowym, 
co powinno zapewnić lepszy naukowy 
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wkład specjalistów z różnych dziedzin 
medycyny w tę konkurencyjną politykę od 
samego początku i zagwarantować 
efektywność kosztową krajowych 
systemów opieki zdrowotnej. Ponadto 
celem strategicznej koordynacji naukowej 
będzie przyciągnięcie innych obszarów 
badań naukowych i technologicznych do 
uczestnictwa w innowacyjne rozwiązania 
stwarzane przez nowoczesne badania 
biomedyczne. Ustanawiając wewnętrzną 
koordynację strategiczną w dziedzinie 
badań zdrowotnych dla programu 
„Horyzont 2020”, opartą na naukowym 
doradztwie na najwyższym poziomie, 
unijna rada konsultacyjna zapewni 
również instrumenty niezbędne dla 
intensywnego wspierania efektu synergii i 
efektu skali w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Dążyć się będzie do 
dobrowolnej konwergencji między 
krajowymi agencjami finansującymi 
politykę zdrowotną a Komisją w zakresie 
konkretnych celów medycznych, o ile to 
właściwe, a także do konkretnego
partnerstwa strategicznego na szczeblu 
Unii między sektorem przemysłowym, 
agencjami krajowymi i Komisją oraz 
konwergencji strategicznej na szczeblu 
programów, obejmującej organy 
regulacyjne i krajowe organy 
zarządzające w dziedzinie zdrowia. Celem 
takiego nałożenia programowego badań 
na wszystkich szczeblach winna być 
szersza dostępność do specjalistycznych 
procedur medycznych w rezultacie 
opracowania tańszych metod.

Or. pl

Justification

Synergia dodatnia w służbie zdrowia jest zależna od umiejętnego skoordynowania polityk 
państw członkowskich i konwergencji w zakresie właściwego kreowania specjalistów w 
różnych zawodach lekarskich oraz naukowców w nauce medycznej.
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Poprawka 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnione wsparcie obejmie pełny 
przekrój działań, od transferu wiedzy i 
technologii do demonstracji w wielkiej 
skali, przyczyniając się do osiągnięcia 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią.

Zapewnione wsparcie obejmie pełny 
przekrój działań, od transferu wiedzy i 
technologii do demonstracji w wielkiej 
skali, przyczyniając się do osiągnięcia 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią. Wsparcie to powinno także 
uwzględniać istotne długoterminowe 
korzyści rozwoju produktów dla pacjentów 
w krajach o niskich dochodach, przy 
odpowiednim dostosowaniu finansowania. 
Rozwój produktów poprzez innowacje 
może przełożyć się na konkretne wyniki, 
przynosząc namacalne efekty 
społeczeństwu i ograniczając ubóstwo 
dzięki większym inwestycjom w 
zaniedbywane i związane z ubóstwem 
choroby.

Or. en

Poprawka 657
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.16 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnione wsparcie obejmie pełny
przekrój działań, od transferu wiedzy i 
technologii do demonstracji w wielkiej 
skali, przyczyniając się do osiągnięcia
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią.

Zapewnione wsparcie obejmie pełen
przekrój działań, od podnoszenia 
potencjału, transferu wiedzy (w tym w 
dziedzinie polityki zdrowotnej) i 
technologii, przez wdrażanie po kontrolę i 
ocenę przedsięwzięć demonstracyjnych na 
dużą skalę, prowadząc do opracowania 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią.
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Or. fr

Uzasadnienie

W dziedzinie zdrowia działania demonstracyjne wymagają dobrze określonego kontekstu 
politycznego, przepisowego i etycznego, który należy zapewnić w Europie i poza nią.

Poprawka 658
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.16 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnione wsparcie obejmie pełny 
przekrój działań, od transferu wiedzy i 
technologii do demonstracji w wielkiej 
skali, przyczyniając się do osiągnięcia 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią.

Zapewnione wsparcie obejmie pełen
przekrój działań, od podnoszenia 
potencjału, transferu wiedzy (w tym w 
dziedzinie polityki zdrowotnej) i 
technologii, przez wdrażanie po kontrolę i 
ocenę przedsięwzięć demonstracyjnych na 
dużą skalę, prowadząc do opracowania 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią.

Or. fr

Poprawka 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.16 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnione wsparcie obejmie pełny 
przekrój działań, od transferu wiedzy i 
technologii do demonstracji w wielkiej 
skali, przyczyniając się do osiągnięcia 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią.

Zapewnione wsparcie obejmie pełen
przekrój działań, od podnoszenia 
potencjału, transferu wiedzy (w tym w 
dziedzinie polityki zdrowotnej) i 
technologii, przez wdrażanie po kontrolę i 
ocenę przedsięwzięć demonstracyjnych na 
dużą skalę, prowadząc do opracowania 
skalowalnych rozwiązań w Europie i poza 
nią.
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Or. fr

Uzasadnienie

W dziedzinie zdrowia działania demonstracyjne wymagają dobrze określonego kontekstu 
politycznego, przepisowego i etycznego, który należy zapewnić w Europie i poza nią.

Poprawka 660
Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 661
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 662
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Bezpieczeństwo żywnościowe oraz 
jakość i bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna

Or. en

Poprawka 663
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Biogospodarka: bezpieczeństwo
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo
i leśnictwo, badania morskie oraz
bioprzemysł
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z europejską strategią „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: 
biogospodarka dla Europy” biogospodarka obejmuje cztery główne sektory, które należy 
wspierać ze środków na wielkie wyzwanie „biogospodarka”: rolnictwo i leśnictwo, 
rybołówstwo i akwakultura, bioprzemysł i żywność. Powyższy tekst powinien zatem 
odpowiadać definicji opracowanej przez Komisję Europejską.
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Poprawka 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Bezpieczeństwo żywności, zdrowa 
żywność i bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie
i górskie oraz gospodarka ekologiczna

Or. sl

Poprawka 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo 2.1. Zrównoważone rolnictwo, w tym 
hodowla zwierząt, i leśnictwo

Or. en

Poprawka 666
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 

Wspieranie długoterminowo
wydajniejszych, efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
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biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz świadczą 
i utrzymują usługi ekosystemowe
ekosystemów, wspierając jednocześnie 
rozwój dobrze prosperujących obszarów 
wiejskich, wymaga odpowiedniej wiedzy, 
narzędzi, usług i innowacji. Celem jest 
stworzenie systemów produkcji żywności, 
które – zamiast degradować zasoby 
naturalne, od których zależą –
wzmacniają, utrwalają i zasilają bazę 
zasobów, umożliwiając wytwarzanie 
trwałego dobrobytu. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie długoterminowej wydajności 
i zwiększenie efektywności wykorzystania 
zasobów w rolnictwie; ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych generowanych w 
sektorze rolnictwa; ograniczenie 
wypłukiwanie składników odżywczych z 
ziem uprawnych do środowisk naziemnych 
i wodnych; zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej oraz 
ograniczenie wpływu tych systemów na 
bioróżnorodność.

Or. en

Poprawka 667
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
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wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach bardziej
zrównoważonej produkcji, takich jak:
zwiększenie potencjału genetycznego 
roślin, aby mogły one lepiej dostosowywać 
się do działania czynników biotycznych i 
abiotycznych; podniesienie wydajności i 
efektywności wykorzystania zasobów w 
rolnictwie; ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych generowanych w sektorze 
rolnictwa; podniesienie wydajności 
odżywczej i w zakresie wykorzystania 
wody; zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

Or. en

Poprawka 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 



PE492.814v01-00 62/136 AM\907980PL.doc

PL

usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji o wysokich 
wartościach odżywczych oraz po 
przystępnych cenach, a więc: podniesienie 
wydajności i efektywności wykorzystania 
zasobów w rolnictwie; ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych generowanych w 
sektorze rolnictwa; ograniczenie 
wypłukiwanie składników odżywczych z 
ziem uprawnych do środowisk naziemnych 
i wodnych; zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej w celu 
lepszego zrozumienia sposobów 
wytwarzania żywności, jej dystrybucji, 
handlu, konsumpcji i regulacji jej 
produkcji, a także opracowania 
odpowiedzi na nie.

Or. en

Poprawka 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając
jednocześnie rozwój dobrze
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje
umożliwią opracowanie wariantów 

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów, 
chroniących zasoby i elastycznych 
systemów rolnictwa i leśnictwa, które są 
źródłem wystarczających ilości żywności, 
paszy, biomasy i innych surowców oraz 
pełnią funkcje ekosystemów, jednocześnie 
chroniąc bazę zasobów naturalnych i 
bioróżnorodność oraz wspierając dobrze
prosperujące obszary wiejskie, wymaga 
odpowiedniej wiedzy, narzędzi, usług i 
innowacji. Badania i innowacje umożliwią 
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zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

opracowanie wariantów zintegrowania 
celów rolniczych i środowiskowych w 
ramach zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
wzmocnienie systemów rolnych i
zwiększenie obszarów rolnych, recykling 
składników odżywczych i materii 
organicznej oraz ochrona zasobów 
wodnych i glebowych, a tym samym 
podniesienie zdolności dostosowania się 
rolników do zmiany klimatu i niepewnej 
sytuacji.

Or. en

Poprawka 670
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając
jednocześnie rozwój dobrze
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów, 
chroniących zasoby i elastycznych 
systemów rolnictwa i leśnictwa, które są 
źródłem wystarczających ilości żywności, 
paszy, biomasy i innych surowców oraz 
pełnią funkcje ekosystemów, jednocześnie 
chroniąc bazę zasobów naturalnych i
wspierając dobrze prosperujące obszary 
wiejskie, wymaga odpowiedniej wiedzy, 
narzędzi, usług i innowacji. Badania i 
innowacje umożliwią opracowanie 
wariantów zintegrowania celów rolniczych 
i środowiskowych w ramach 
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zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

zrównoważonej produkcji i systemów 
żywnościowych, a więc: podniesienie 
wydajności i efektywności wykorzystania 
zasobów w rolnictwie; ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych generowanych w 
sektorze rolnictwa; ograniczenie 
wypłukiwanie składników odżywczych z 
ziem uprawnych do środowisk naziemnych 
i wodnych; zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego i innych 
surowców; wzmocnienie bioróżnorodności 
w systemach rolnych i na obszarach 
rolnych, recykling składników odżywczych 
i materii organicznej oraz ochrona 
zasobów wodnych i glebowych, a tym 
samym podniesienie zdolności 
dostosowania się rolników do zmiany 
klimatu i niepewnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach bardziej
zrównoważonej produkcji, takich jak:
zwiększenie potencjału genetycznego 
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wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

roślin, aby mogły one lepiej dostosowywać 
się do działania czynników biotycznych i 
abiotycznych; podniesienie wydajności i 
efektywności wykorzystania zasobów w 
rolnictwie; ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych generowanych w sektorze 
rolnictwa; podniesienie wydajności 
odżywczej i w zakresie wykorzystania 
wody; zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przepis był mniej restrykcyjny, miał bardziej pozytywny wydźwięk i szerszy zakres, słowa 
„a więc” zastąpiono słowami „takich jak”.

Poprawka 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc: 
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie; 

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz 
zapewniają usługi ekosystemowe, 
wspierając jednocześnie rozwój 
zapewniających dobrobyt możliwości 
utrzymania na obszarach wiejskich, 
chroniąc zdrowie konsumentów i 
zmniejszając wpływ na środowisko, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
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ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa; 
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych; 
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego; 
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

zrównoważonej produkcji, a więc: 
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie; 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa; 
ograniczenie wypłukiwania składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych; 
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego; 
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

Or. es

Poprawka 673
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając
jednocześnie rozwój dobrze
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów, 
chroniących zasoby i elastycznych 
systemów rolnictwa i leśnictwa, które są 
źródłem wystarczających ilości żywności, 
paszy, biomasy i innych surowców oraz 
pełnią funkcje ekosystemów, jednocześnie 
chroniąc bazę zasobów naturalnych i 
bioróżnorodność oraz wspierając dobrze
prosperujące obszary wiejskie, wymaga 
odpowiedniej wiedzy, narzędzi, usług i 
innowacji. Badania i innowacje umożliwią 
opracowanie wariantów zintegrowania 
celów rolniczych i środowiskowych w 
ramach zrównoważonej produkcji
i systemu żywnościowego, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
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zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

Or. en

Poprawka 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.1. Podniesienie wydajności produkcji i 
stawianie czoła zmianom klimatu przy 
zapewnieniu zrównoważonego i 
elastycznego rozwoju

2.1.1. Podniesienie wydajności produkcji, 
jakości i bezpieczeństwa żywności, 
wzmocnienie zrównoważonego i 
elastycznego rozwoju oraz stawianie czoła 
zmianom klimatu

Or. en

Poprawka 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.1. Podniesienie wydajności produkcji i 
stawianie czoła zmianom klimatu przy 
zapewnieniu zrównoważonego i 
elastycznego rozwoju

2.1.1. Podniesienie wydajności produkcji, 
jakości i bezpieczeństwa żywności oraz
stawianie czoła zmianom klimatu przy 
zapewnieniu zrównoważonego i 
elastycznego rozwoju

Or. en
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Uzasadnienie

Jakość i bezpieczeństwo żywności, np. zdrowie roślin oraz cechy sensoryczne i właściwości 
odżywcze (witaminy, mikroskładniki odżywcze).

Poprawka 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1.– podpunkt 2.1.1 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Działania przyczynią się do podniesienia 
wydajności i zdolności adaptacyjnych 
roślin, zwierząt i systemów produkcyjnych 
w celu stawienia czoła szybko 
zmieniającym się warunkom 
środowiskowym lub klimatycznym i 
wzrastającym niedoborom zasobów 
naturalnych. Wynikające z nich innowacje 
będą pomocne w przejściu do gospodarki o 
niskim zużyciu energii, niskoemisyjnej i 
wytwarzającej małą ilość odpadów w 
całym łańcuchu dostaw żywności i paszy. 
Poza przyczynieniem się do 
bezpieczeństwa żywnościowego, powstaną 
nowe możliwości w zakresie użytkowania 
biomasy i produktów ubocznych 
pochodzenia rolniczego i leśnego w 
licznych zastosowaniach 
nieżywnościowych.

Działania przyczynią się do podniesienia 
wydajności i zdolności adaptacyjnych 
roślin, zwierząt i systemów produkcyjnych 
w celu stawienia czoła szybko 
zmieniającym się warunkom 
środowiskowym lub klimatycznym i 
wzrastającym niedoborom zasobów 
naturalnych. Wynikające z nich innowacje 
będą pomocne w przejściu do gospodarki o 
niskim zużyciu energii, niskoemisyjnej i 
wytwarzającej małą ilość odpadów w 
całym łańcuchu dostaw żywności i paszy. 
Poza przyczynieniem się do 
bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia 
konsumentów powstaną nowe możliwości 
użytkowania biomasy i produktów 
ubocznych pochodzenia rolniczego i 
leśnego w licznych zastosowaniach 
nieżywnościowych.

Or. es

Poprawka 677
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania przyczynią się do podniesienia 
wydajności i zdolności adaptacyjnych 
roślin, zwierząt i systemów produkcyjnych 
w celu stawienia czoła szybko 
zmieniającym się warunkom 
środowiskowym lub klimatycznym i 
wzrastającym niedoborom zasobów 
naturalnych. Wynikające z nich innowacje 
będą pomocne w przejściu do gospodarki o 
niskim zużyciu energii, niskoemisyjnej i 
wytwarzającej małą ilość odpadów w 
całym łańcuchu dostaw żywności i paszy.
Poza przyczynieniem się do 
bezpieczeństwa żywnościowego, powstaną 
nowe możliwości w zakresie użytkowania 
biomasy i produktów ubocznych 
pochodzenia rolniczego i leśnego w 
licznych zastosowaniach 
nieżywnościowych.

Działania przyczynią się do podniesienia
długoterminowej wydajności i zdolności 
adaptacyjnych roślin, zwierząt i systemów 
produkcyjnych w celu stawienia czoła 
szybko zmieniającym się warunkom 
środowiskowym lub klimatycznym i 
wzrastającym niedoborom zasobów 
naturalnych. Wynikające z nich innowacje 
będą pomocne w przejściu do gospodarki o 
niskim zużyciu energii, niskim wkładzie 
zewnętrznym, niskoemisyjnej i 
wytwarzającej małą ilość odpadów w 
całym łańcuchu dostaw żywności i paszy.
Poza przyczynieniem się do 
bezpieczeństwa żywnościowego, powstaną 
nowe możliwości w zakresie użytkowania 
biomasy i produktów ubocznych 
pochodzenia rolniczego i leśnego w 
licznych zastosowaniach 
nieżywnościowych.

Or. en

Poprawka 678
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne
i międzydyscyplinarne podejścia, 
wykorzystujące fachową wiedzę i 
doświadczenia podmiotów należących do 
całego łańcucha dostaw, ukierunkowane 
na podniesienie wydajności roślin, zwierząt 
i mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej i żywotności
obszarów wiejskich. Nacisk zostanie 
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technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

położony na zintegrowane i różnorodne 
systemy produkcyjne i praktyki agro-
ekologiczno-gospodarcze. Doskonalenie 
genetyczne roślin i zwierząt pod względem 
zdolności adaptacyjnych i wydajności 
będzie wymagało zrównoważonych
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu, lepszej ochrony zasobów 
genetycznych, dostosowania do 
ograniczonych zasobów, ograniczonego 
stosowania pestycydów oraz do lokalnych 
warunków środowiskowych. Należy 
zwrócić uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój środków kontroli 
biologicznej. Należy opracować strategie
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz zintegrowane podejście do 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe powiązane z 
systemem skoncentrowanej produkcji 
zwierzęcej. Badanie skutków praktyk w 
zakresie dobrostanu zwierząt będzie 
pomocne w zażegnaniu obaw społecznych.
Wyżej wymienione obszary zostaną 
wzmocnione przez badania o bardziej 
podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii. Żaden system 
produkcji, który degraduje bazę zasobów 
naturalnych systemu, nie będzie 
zrównoważony ani wydajny w długim 
terminie, a tym samym nie będzie 
konkurencyjny.

Or. en

Poprawka 679
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne
i międzydyscyplinarne podejścia, 
wykorzystujące fachową wiedzę i 
doświadczenia podmiotów należących do 
całego łańcucha dostaw, ukierunkowane 
na podniesienie wydajności roślin, zwierząt 
i mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej i żywotności
obszarów wiejskich. Nacisk zostanie 
położony na zintegrowane i różnorodne 
systemy produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii, metod agroekologicznych i
metod rolnictwa ekologicznego, podejść 
opartych na intensyfikacji ekologicznej, w 
celu uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu, lepszego wykorzystania zasobów 
genetycznych, dostosowania do 
ograniczonych zasobów, ograniczonego 
stosowania pestycydów oraz do lokalnych 
warunków środowiskowych. Należy 
zwrócić uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
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uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści we wszystkich 
rodzajach rolnictwa. Doskonalenie 
genetyczne roślin i zwierząt pod względem 
zdolności adaptacyjnych i wydajności 
będzie wymagało wszystkich dostępnych 
technologii hodowlanych w celu lepszego 
wykorzystania zasobów genetycznych, 
stwarzając możliwości wytwarzania 
nowych i zróżnicowanych produktów 
(żywność, pasza, materiały, energia), które 
zaspokajają wzrastający popyt na 
niskoemisyjne systemy dostaw o krótkim 
łańcuchu. Należy zwrócić uwagę na 
gospodarowanie glebą w gospodarstwie 
rolnym w celu podniesienia jej 
urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
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przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych, wspierając ponadto 
przewodnią rolę UE w dziedzinie 
innowacji na świecie.

Or. en

Poprawka 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia, wykorzystujące fachową wiedzę 
i doświadczenia podmiotów należących do 
całego łańcucha dostaw, ukierunkowane 
na podniesienie wydajności roślin, zwierząt 
i mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej i żywotności
obszarów wiejskich. Nacisk zostanie 
położony na zintegrowane i różnorodne 
systemy produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii, metod agroekologicznych i
metod rolnictwa ekologicznego, podejść 
opartych na intensyfikacji ekologicznej, w 
celu uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
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zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu, lepszego wykorzystania zasobów 
genetycznych, dostosowania do 
ograniczonych zasobów, ograniczonego 
stosowania pestycydów oraz do lokalnych 
warunków środowiskowych. Należy 
zwrócić uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
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produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów oraz w celu 
zminimalizowania strat w zasobach wód 
gruntowych, powierzchniowych i 
podziemnych. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 683
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne
i międzydyscyplinarne podejścia, 
wykorzystujące fachową wiedzę i 
doświadczenia podmiotów należących do 
całego łańcucha dostaw, ukierunkowane 
na podniesienie wydajności roślin, zwierząt 
i mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej i żywotności
obszarów wiejskich. Nacisk zostanie 
położony na zintegrowane i różnorodne 
systemy produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii, metod agroekologicznych i
metod rolnictwa ekologicznego, podejść 
opartych na intensyfikacji ekologicznej, w 
celu uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.
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Or. en

Poprawka 684
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1– ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów 
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramch
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników. 
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów 
(wody, składników odżywczych, energii), 
jakości produkcji oraz trwałości 
ekologicznej obszarów wiejskich. Nacisk 
zostanie położony na zintegrowane i 
różnorodne systemy produkcyjne i praktyki 
w zakresie rolnictwa, w tym stosowanie 
precyzyjnych technologii i podejść 
opartych na intensyfikacji ekologicznej, w 
celu uzyskania korzyści zarówno w 
ramach rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników. 
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
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zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

Or. fr

Poprawka 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.2. Świadczenie usług ekosystemowych 
i dostawa dóbr publicznych

2.1.2. Wzmocnienie wielofunkcyjności 
rolnictwa, w tym również usług 
ekosystemowych i dóbr publicznych

Or. en

Poprawka 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.2. Świadczenie usług ekosystemowych 
i dostawa dóbr publicznych

2.1.2. Wzmocnienie wielofunkcyjności 
rolnictwa, w tym również usług i dóbr 
publicznych

Or. en

Uzasadnienie

Wielofunkcyjność jako kompleksowe podejście łączące rolnictwo i usługi ekosystemowe w 
celu zapewnienia zgodności ze wspólną polityką rolną i programami badawczymi.
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Poprawka 687
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznie dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte.
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 
technologii i zmiana praktyk, dodatkowo 
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu.

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznie dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i niezbędnych usług 
ekologicznych, obecnie nienagradzanych 
przez rynek, takich jak: bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin,
dostępność wody o wysokiej jakości i
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz rolniczy i leśny, funkcjonalność 
gleb, ograniczenie erozji oraz sekwestracja 
dwutlenku węgla, stabilność klimatu,
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
jakość powietrza, odporność na powodzie, 
suszę i pożary. Żaden system tworzenia 
dobrobytu nie może być konkurencyjny, 
jeżeli degraduje własne bazy zasobów, z 
czego wynika potrzeba opracowania 
prawdziwie zrównoważonych systemów 
wykorzystujących naturalne procesy. 
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja i rozwój różnych systemów 
rolnych i leśnych oraz wzorcowych 
krajobrazów, w których cele te zostaną 
prawdopodobnie osiągnięte. Zmiany w 
aktywnym zarządzaniu systemami rolnymi, 
w tym zastosowanie technologii i zmiana 
praktyk, dodatkowo obniżą emisję gazów 
cieplarnianych oraz zwiększą zdolność 
sektora rolnictwa do przystosowywania się 
do niekorzystnych skutków zmiany 
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klimatu.

Or. en

Poprawka 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznie dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte.
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 
technologii i zmiana praktyk, dodatkowo
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu.

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznie dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte.
Przeprowadzona zostanie społeczno-
ekonomiczna ocena porównawcza 
systemów rolnych i leśnych oraz ich 
zrównoważonego działania. Zmiany w 
aktywnym zarządzaniu systemami rolnymi, 
w tym zastosowanie technologii i zmiana 
praktyk, dodatkowo obniżą emisję gazów 
cieplarnianych oraz zwiększą zdolność 
sektora rolnictwa do przystosowywania się 
do niekorzystnych skutków zmiany 
klimatu.
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Uzasadnienie

Badania społeczno-ekonomiczne na temat systemów leśnych i rolnych muszą stanowić 
integralną część badań naukowych nad wielofunkcyjnymi aspektami rolnictwa i należy je 
podjąć, aby promować zmiany w aktywnym zarządzaniu systemami rolnymi.

Poprawka 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznie dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte.
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 
technologii i zmiana praktyk, dodatkowo 
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu.

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznie dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte.
Przeprowadzona zostanie społeczno-
ekonomiczna ocena porównawcza 
systemów rolniczych i leśnych oraz ich 
zrównoważonego działania. Zmiany w 
aktywnym zarządzaniu systemami rolnymi, 
w tym zastosowanie technologii i zmiana 
praktyk, dodatkowo obniżą emisję gazów 
cieplarnianych oraz zwiększą zdolność 
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sektora rolnictwa do przystosowywania się 
do niekorzystnych skutków zmiany 
klimatu. Przykładowo biotechnologia 
może wspomóc efektywne wykorzystanie 
istniejących europejskich zasobów 
rolnych i leśnych przez poprawę 
zrozumienia systemów biologicznych oraz 
oferowanie szerokiego wachlarza narzędzi 
zwiększających wydajność i 
zrównoważony rozwój rolnictwa oraz 
leśnictwa. Zapewnia także wystarczające 
ilości żywności i paszy, co ma kluczowe 
znaczenie w świetle ostatnich i przyszłych 
zawirowań na rynkach światowych. 
Należy wspierać to połączenie korzyści 
płynących z różnych technologii 
rolniczych w celu uzyskania prawdziwych 
korzyści dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska.

Or. en

Poprawka 690
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społeczne dóbr publicznych 
(łącznie z wartościami kultutalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, które jednak wpisują się 
również w logikę działań nienastawionych 
na zysk i dostarczają szerzej rozumianych 
społecznych dóbr publicznych (łącznie z 
wartościami kulturalnymi i rekreacyjnymi) 
i ważnych usług ekologicznych, takich jak 
bioróżnorodność funkcjonalna i in-situ, 
zapylanie roślin, regulowanie stosunków 
wodnych, krajobraz, ograniczenie erozji 
oraz sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczanie rozwiązań w zakresie 
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proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte. 
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 
technologii i zmiana praktyk, dodatkowo 
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu.

gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte. 
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 
technologii i zmiana praktyk, dodatkowo 
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu. Szczególną 
uwagę zwróci się również na systemy 
niekomercyjnej produkcji żywności 
zlokalizowane blisko konsumenta, takie 
jak ogródki miejskie.

Or. fr

Poprawka 691
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznie dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznie dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin,
magazynowanie wód i regulowanie 
stosunków wodnych, krajobraz, 
ograniczenie erozji oraz sekwestracja 
dwutlenku węgla i ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. Działania badawcze 
będą wspierać dostawy tych dóbr i usług 
publicznych poprzez dostarczenie 
rozwiązań w zakresie gospodarowania, 
narzędzi wspierających proces decyzyjny 
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pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte.
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 
technologii i zmiana praktyk, dodatkowo 
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu.

oraz ocenę ich wartości pozarynkowej. Do 
szczególnych kwestii, którymi należy się 
zająć, należy identyfikacja systemów 
rolnych i leśnych oraz wzorcowych 
krajobrazów, w których cele te zostaną 
prawdopodobnie osiągnięte. Zmiany w 
aktywnym zarządzaniu systemami rolnymi, 
w tym zastosowanie technologii i zmiana 
praktyk, dodatkowo obniżą emisję gazów
cieplarnianych oraz zwiększą zdolność 
sektora rolnictwa do przystosowywania się 
do niekorzystnych skutków zmiany 
klimatu. Wymaga to również 
zintegrowanego gospodarowania 
zasobami wodnymi i źródeł 
alternatywnych (np. oczyszczone ścieki) 
do celów nawadniania (rolnictwo, 
krajobraz i leśnictwo), 
przywracania/poprawy stanu środowiska 
naturalnego, zwalczania pożarów lasów, 
aktywności rekreacyjnych i zaopatrzenia 
ludności w wodę.

Or. en

Poprawka 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1.– podpunkt 2.1.2 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społeczne dóbr publicznych 
(łącznie z wartościami kultutalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Działania badawcze będą wspierać 

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznych dóbr 
publicznych (łącznie z wartościami 
kulturalnymi i rekreacyjnymi) i ważnych 
usług ekologicznych takich jak 
bioróżnorodność funkcjonalna i in-situ, 
zapylanie roślin, regulowanie stosunków 
wodnych, krajobraz, ograniczenie erozji, 
zapobieganie suszy oraz sekwestracja 
dwutlenku węgla i ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. Działania badawcze 
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dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte. 
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 
technologii i zmiana praktyk, dodatkowo 
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu.

będą wspierać dostawy tych dóbr i usług 
publicznych poprzez dostarczenie 
rozwiązań w zakresie gospodarowania, 
narzędzi wspierających proces decyzyjny 
oraz ocenę ich wartości pozarynkowej. Do 
szczególnych kwestii, którymi należy się 
zająć, należy identyfikacja systemów 
rolnych i leśnych oraz wzorcowych 
krajobrazów, w których cele te zostaną 
prawdopodobnie osiągnięte. Zmiany w 
aktywnym zarządzaniu systemami rolnymi, 
w tym zastosowanie technologii i zmiana 
praktyk, dodatkowo obniżą emisję gazów 
cieplarnianych oraz zwiększą zdolność 
sektora rolnictwa do przystosowywania się 
do niekorzystnych skutków zmiany 
klimatu.

Or. es

Poprawka 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szanse rozwoju społeczności wiejskich 
będą pobudzone poprzez zwiększenie ich 
zdolności do produkcji pierwotnej i dostaw 
usług ekosystemowych oraz stworzenie 
możliwości wytwarzania nowych i 
zróżnicowanych produktów (żywność, 
pasza, materiały, energia), które 
zaspokajają wzrastający popyt na 
niskoemisyjne systemy dostaw o krótkim 
łańcuchu. Należy przeprowadzić badania 
społeczno-ekonomiczne oraz rozwijać 
nowe koncepcje i innowacje 
instytucjonalne w celu zapewnienia 
spójności terenów wiejskich i 
powstrzymania ich gospodarczej i 
społecznej marginalizacji, wspierać 
dywersyfikację działalności gospodarczej
(również w sektorze usług), zapewnić 

Należy przeprowadzić badania społeczno-
ekonomiczne oraz rozwijać nowe 
koncepcje i innowacje instytucjonalne w 
celu zapewnienia spójności terenów 
wiejskich i powstrzymania ich 
gospodarczej i społecznej marginalizacji, 
wspierać dywersyfikację działalności 
gospodarczej (również w sektorze usług), 
zapewnić właściwe relacje między 
obszarami wiejskimi i miejskimi, ułatwić 
wymianę, demonstrację i innowację oraz 
upowszechnianie wiedzy i innowacji oraz 
wspierać wspólne zarządzanie zasobami.
Ponadto należy przyjrzeć się możliwym 
sposobom przekształcenia dóbr 
publicznych na obszarach wiejskich w 
lokalne lub regionalne, a także europejskie
korzyści społeczo-ekonomiczne. Na 
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właściwe relacje między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, ułatwić wymianę, 
demonstrację i innowację oraz 
upowszechnianie wiedzy i innowacji oraz 
wspierać wspólne zarządzanie zasobami.
Ponadto należy przyjrzeć się możliwym 
sposobom przekształcenia dóbr 
publicznych na obszarach wiejskich w 
lokalne lub regionalne korzyści społeczo-
ekonomiczne. Określone na poziomie 
regionalnym i lokalnym potrzeby w 
zakresie innowacji będą uzupełnione
przez przekrojowe działania badawcze na 
poziomie międzyregionalnym i 
europejskim. Dzięki zapewnieniu 
niezbędnych narzędzi analitycznych, 
wskaźników, modeli i działań 
ukierunkowanych na przyszłość projekty 
badawcze będą wspierać decydentów 
politycznych i inne podmioty w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie odpowiednich 
strategii, działań politycznych i regulacji 
prawnych nie tylko w odniesieniu do 
obszarów wiejskich, ale całej gospodarki 
ekologicznej. Narzędzia i dane są 
potrzebne również w celu umożliwienia 
właściwej oceny ewentualnych rozwiązań 
kompromisowych w zakresie różnych 
rodzajów użytkowania zasobów (ziemi, 
wody i innych surowców) ora produktów 
gospodarki ekologicznej. Przeprowadzona 
zostanie społeczno-ekonomiczna ocena 
porównawcza systemów rolniczych i 
leśnych oraz ich zrównoważonego 
działania.

przykład przez uzupełnianie lokalnych 
działań przekrojowymi działaniami 
badawczymi na poziomie 
międzyregionalnym i europejskim. Dzięki 
zapewnieniu niezbędnych narzędzi 
analitycznych, wskaźników, modeli i 
działań ukierunkowanych na przyszłość 
projekty badawcze będą wspierać 
decydentów politycznych i inne podmioty 
w realizacji, monitorowaniu i ocenie 
odpowiednich strategii, działań 
politycznych i regulacji prawnych nie tylko 
w odniesieniu do obszarów wiejskich, ale 
całej gospodarki ekologicznej. Zasadnicze 
znaczenie będzie miało opracowanie 
odpowiednich do celu i skutecznych 
przepisów, a także poprawa oceny 
skutków regulacji i kosztów spełnienia 
wymogów w sektorze rolnictwa i wśród 
ludności wiejskiej. Narzędzia i dane są 
potrzebne również w celu umożliwienia 
właściwej oceny ewentualnych rozwiązań 
kompromisowych w zakresie różnych 
rodzajów użytkowania zasobów (ziemi, 
wody i innych surowców) ora produktów 
gospodarki ekologicznej.

Or. en

Poprawka 694
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szanse rozwoju społeczności wiejskich 
będą pobudzone poprzez zwiększenie ich 
zdolności do produkcji pierwotnej i dostaw 
usług ekosystemowych oraz stworzenie 
możliwości wytwarzania nowych i 
zróżnicowanych produktów (żywność, 
pasza, materiały, energia), które 
zaspokajają wzrastający popyt na 
niskoemisyjne systemy dostaw o krótkim 
łańcuchu. Należy przeprowadzić badania 
społeczno-ekonomiczne oraz rozwijać 
nowe koncepcje i innowacje 
instytucjonalne w celu zapewnienia 
spójności terenów wiejskich i 
powstrzymania ich gospodarczej i 
społecznej marginalizacji, wspierać 
dywersyfikację działalności gospodarczej
(również w sektorze usług), zapewnić 
właściwe relacje między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, ułatwić wymianę, 
demonstrację i innowację oraz 
upowszechnianie wiedzy i innowacji oraz
wspierać wspólne zarządzanie zasobami.
Ponadto należy przyjrzeć się możliwym 
sposobom przekształcenia dóbr 
publicznych na obszarach wiejskich w 
lokalne lub regionalne korzyści społeczo-
ekonomiczne. Określone na poziomie 
regionalnym i lokalnym potrzeby w 
zakresie innowacji będą uzupełnione przez 
przekrojowe działania badawcze na 
poziomie międzyregionalnym i 
europejskim. Dzięki zapewnieniu 
niezbędnych narzędzi analitycznych, 
wskaźników, modeli i działań 
ukierunkowanych na przyszłość projekty 
badawcze będą wspierać decydentów 
politycznych i inne podmioty w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie odpowiednich 
strategii, działań politycznych i regulacji 
prawnych nie tylko w odniesieniu do 
obszarów wiejskich, ale całej gospodarki 
ekologicznej. Narzędzia i dane są 
potrzebne również w celu umożliwienia 
właściwej oceny ewentualnych rozwiązań 

Szanse rozwoju społeczności wiejskich 
będą pobudzone poprzez zwiększenie ich 
zdolności do produkcji pierwotnej i dostaw 
usług ekosystemowych oraz stworzenie 
możliwości wytwarzania nowych i 
zróżnicowanych produktów (żywność, 
pasza, materiały, energia), które 
zaspokajają wzrastający popyt na 
niskoemisyjne systemy dostaw o krótkim 
łańcuchu. Należy przeprowadzić badania 
społeczno-ekonomiczne oraz rozwijać 
nowe koncepcje i innowacje 
instytucjonalne w celu zapewnienia 
spójności terenów wiejskich i 
powstrzymania ich gospodarczej i 
społecznej marginalizacji, wspierać 
dywersyfikację działalności gospodarczej
(również w sektorze usług), zapewnić 
właściwe relacje między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, ułatwić wymianę, 
demonstrację i innowację oraz 
upowszechnianie wiedzy i innowacji oraz 
wspierać wspólne zarządzanie zasobami.
Ponadto należy przyjrzeć się możliwym 
sposobom przekształcenia dóbr 
publicznych na obszarach wiejskich w 
lokalne lub regionalne korzyści społeczo-
ekonomiczne. Określone na poziomie 
regionalnym i lokalnym potrzeby w 
zakresie innowacji będą uzupełnione przez 
przekrojowe działania badawcze na 
poziomie międzyregionalnym i 
europejskim. Dzięki zapewnieniu 
niezbędnych narzędzi analitycznych, 
wskaźników, modeli i działań 
ukierunkowanych na przyszłość projekty 
badawcze będą wspierać decydentów 
politycznych i inne podmioty w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie odpowiednich 
strategii, działań politycznych i regulacji 
prawnych nie tylko w odniesieniu do 
obszarów wiejskich, ale całej gospodarki 
ekologicznej. Narzędzia i dane są 
potrzebne również w celu umożliwienia 
właściwej oceny ewentualnych rozwiązań 
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kompromisowych w zakresie różnych 
rodzajów użytkowania zasobów (ziemi, 
wody i innych surowców) ora produktów 
gospodarki ekologicznej. Przeprowadzona 
zostanie społeczno-ekonomiczna ocena 
porównawcza systemów rolniczych i 
leśnych oraz ich zrównoważonego 
działania.

kompromisowych w zakresie różnych 
rodzajów użytkowania zasobów (ziemi, 
wody i innych surowców) ora produktów 
gospodarki ekologicznej. Przeprowadzona 
zostanie społeczno-ekonomiczna ocena 
porównawcza systemów rolniczych i 
leśnych oraz ich zrównoważonego 
działania. Uwzględnione zostaną kryteria 
dotyczące przejrzystych procedur 
służących ocenie celowości i 
akceptowalności nowych technologii, a 
także obaw społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 695
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Konkurencyjność można 
zdefiniować na różnych płaszczyznach, a 
celem jest uzyskanie systemów, które 
umożliwią rolnikom bycie 
konkurencyjnym również na szczeblu 
lokalnym i regionalnym. Podejście Unii 
powinno być spójne, tak aby dążenie do 
konkurencyjności na rynku światowym 
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edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r.

nie odbywało się wbrew wysiłkom i 
finansowaniu Unii na rzecz stworzenia 
prężnych lokalnych gospodarek oraz 
krótkiego łańcucha produkcji żywności i 
łańcucha dostaw. Należy dogłębnie 
przeanalizować negatywne czynniki 
zewnętrzne, wcześniej uznawane za 
„konkurencyjne” i „wydajne”, natomiast 
wszelkie koncepcje „przystępnej cenowo” 
żywności powinny także uwzględniać 
koszty wpływu na środowisko i zdrowie 
publiczne, ponoszone przez podatników i 
skarb państwa. Takie podejście przyczyni 
się do: a) zapewnienia wszystkim 
Europejczykom bezpieczeństwa i ochrony 
żywności i zwalczania głodu na świecie; b) 
obniżenia obciążeń powodowanych przez 
choroby związane z żywnością i 
odżywianiem poprzez propagowanie 
zmiany diety na zdrową i zrównoważoną, 
w drodze edukowania konsumentów i 
wprowadzania innowacji w przemyśle 
spożywczym; c) obniżenia zużycia wody i 
energii w przetwórstwie, transporcie i 
dystrybucji żywności; d) obniżenia
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r. oraz e) zapewnienia dużej 
różnorodności zdrowej, autentycznej, 
wysokiej jakości i bezpiecznej żywności 
dla wszystkich. Ponadto powinny się one 
skupić na życzeniach konsumentów oraz 
na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i dodatków oraz 
generujących mniej produktów ubocznych 
i gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r.

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; d) obniżenia marnotrawstwa 
żywności o 50 % do 2030 r. oraz e) 
działania badawcze powinny się także 
skupić na zapewnieniu dużej 
różnorodności zdrowej, autentycznej, 
wysokiej jakości i bezpiecznej żywności 
dla wszystkich.

Or. en

Poprawka 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r.

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak i
organiczne, w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów rolnictwa i produktów, od 
produkcji pierwotnej po spożycie. Takie 
podejście przyczyni się do: a) zapewnienia 
wszystkim Europejczykom bezpieczeństwa 
i ochrony żywności i zwalczania głodu na 
świecie; b) obniżenia obciążeń 
powodowanych przez choroby związane z 
żywnością i odżywianiem poprzez 
propagowanie zmiany diety na zdrową i 
zrównoważoną, w drodze edukowania 
konsumentów i wprowadzania innowacji w 
przemyśle rolnym i spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r.

Or. en

Poprawka 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
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dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia 
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r.

dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne,
zrównoważone intensywne, jak i
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle rolno-spożywczym; 
c) obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia 
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r.

Or. en

Poprawka 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
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ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych prezez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia 
marnotrwastwa żywności o 50 % do 2030 
r.

ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak i
ekologiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności oraz 
do zwalczania głodu na świecie; b) 
obniżenia obciążeń powodowanych przez
choroby związane z żywnością, 
odżywianiem i otyłością (u dzieci i 
dorosłych) poprzez propagowanie zmiany 
diety na zdrową i zrównoważoną w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia 
marnotrawstwa żywności o 50 % do 
2030 r.

Or. es

Poprawka 700
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
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cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r.

cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów rolnictwa i produktów, od 
produkcji pierwotnej po spożycie. Takie 
podejście przyczyni się do: a) zapewnienia 
wszystkim Europejczykom bezpieczeństwa 
i ochrony żywności i zwalczania głodu na 
świecie; b) obniżenia obciążeń 
powodowanych przez choroby związane z 
żywnością i odżywianiem poprzez 
propagowanie zmiany diety na zdrową i 
zrównoważoną, w drodze edukowania 
konsumentów i wprowadzania innowacji w 
przemyśle rolnym i spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia
marnotrawstwa żywności o 50 % do 2030 
r.

Or. en

Poprawka 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawcze powinny się także 
skupić na zapewnieniu dużej 
różnorodności zdrowej, autentycznej, 
wysokiej jakości i bezpiecznej żywności 
dla wszystkich. Ponadto powinny się one 
skupić na życzeniach konsumentów oraz 
na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i dodatków oraz 
generujących mniej produktów ubocznych 
i gazów cieplarnianych.

Or. en
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Uzasadnienie

Istnieje potrzeba uznania produkcji żywności za jeden z istotnych czynników wpływających na 
zdrowie.

Poprawka 702
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględnione zostaną preferencje 
konsumentów, ich postawy, potrzeby, 
zachowanie, styl życia i wykształcenie, 
komunikacja między konsumentami, 
społecznościami badawczymi w łańcuchu 
żywnościowym i jego operatorami będzie 
wzmocniona w celu zwiększenia 
możliwości dokonania świadomego 
wyboru, zrównoważenia konsumpcji i jej 
skutków dla produkcji, osiągnięcia rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
jakości życia, w szczególności wrażliwych 
grup. Innowacje społeczne odpowiedzą na 
wyzwania społeczne, a innowacyjne 
modele i metodologie w zakresie 
działalności badawczej dotyczącej 
konsumentów będą źródłem 
porównywalnych danych i stworzą 
podstawy do reagowania na potrzeby 
polityczne Unii.

Uwzględnione zostaną preferencje 
konsumentów, ich postawy, potrzeby, 
zachowanie, styl życia i wykształcenie, 
komunikacja między konsumentami, 
społecznościami badawczymi w łańcuchu 
żywnościowym i jego operatorami będzie 
wzmocniona w celu zwiększenia 
możliwości dokonania świadomego
i refleksyjnego wyboru, zrównoważenia 
konsumpcji i jej skutków dla produkcji, 
osiągnięcia rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i jakości życia, w 
szczególności wrażliwych grup. Innowacje 
społeczne odpowiedzą na wyzwania 
społeczne, a innowacyjne modele i 
metodologie w zakresie działalności 
badawczej dotyczącej konsumentów będą 
źródłem porównywalnych danych i 
stworzą podstawy do reagowania na 
potrzeby polityczne Unii.

Or. en

Poprawka 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 
również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Określone zostaną 
rozwiązania i innowacje w zakresie 
żywienia przyczyniające się do poprawy 
zdrowia i dobrostanu. Chemiczne i 
mikrobiologiczne zanieczyszczenia 
żywności i paszy, zagrożenia i narażenie 
będą przedmiotem oceny, monitorowania, 
kontroli i śledzenia w łańcuchu dostaw 
żywności i wody pitnej, od etapu produkcji 
i magazynowania po przetwarzanie, 
pakowanie, dystrybucję, catering i 
przygotowanie w domu. Innowacje w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, lepsze 
narzędzia informowania o zagrożeniach 
oraz podwyższone normy bezpieczeństwa 
żywności przyczynią się do podniesienia 
zaufania konsumentów i lepszej ochrony w 
Europie. Międzynarodowe wyższe normy 
bezpieczeństwa żywności będą również 
pomocne w podniesieniu konkurencyjności 
europejskiego przemysłu spożywczego.

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 
również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Sposobem na wspieranie 
jakościowego i zdrowego odżywiania jest 
zbadanie i ulepszenie zdrowych substancji 
w roślinach (np. wtórnych metabolitów) 
oraz stanu zdrowia roślin uprawnych. 
Określone zostaną rozwiązania i innowacje 
w zakresie żywienia przyczyniające się do 
poprawy zdrowia i dobrostanu. Chemiczne 
i mikrobiologiczne zanieczyszczenia 
żywności i paszy, zagrożenia i narażenie 
będą przedmiotem oceny, monitorowania, 
kontroli i śledzenia w łańcuchu dostaw 
żywności i wody pitnej, od etapu produkcji 
i magazynowania po przetwarzanie, 
pakowanie, dystrybucję, catering i 
przygotowanie w domu. Innowacje w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, lepsze 
narzędzia informowania o zagrożeniach 
oraz podwyższone normy bezpieczeństwa 
żywności przyczynią się do podniesienia 
zaufania konsumentów i lepszej ochrony w 
Europie. Międzynarodowe wyższe normy 
bezpieczeństwa żywności będą również 
pomocne w podniesieniu konkurencyjności 
europejskiego przemysłu spożywczego.

Or. en

Poprawka 704
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym 
projektowania, przetwarzania i pakowania 
żywności, kontroli procesu, ograniczania 
ilości odpadów, podnoszenia wartości 
produktów ubocznych oraz bezpiecznego 
stosowania lub usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Powstaną przy tym innowacyjne i 
zrównoważone procesy, efektywne pod 
względem wykorzystania zasobów, oraz 
zróżnicowane, bezpieczne i dostępne 
cenowo produkty wysokiej jakości. Dzięki 
temu umocni się innowacyjny potencjał 
europejskiego łańcucha dostaw żywności, 
wzrośnie jego konkurencyjność, 
przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia i 
umożliwiając dostosowanie europejskiego 
przemysłu spożywczego do zmian. Inne 
aspekty, jakie należy uwzględnić, obejmują 
możliwość śledzenia, logistykę i usługi, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, 
odporność łańcucha żywnościowego na 
zagrożenia środowiskowe i klimatyczne 
oraz ograniczenie negatywnych skutków 
działań w łańcuchu żywnościowym, 
zmiany diety i systemów produkcji na 
środowisko.

Jedynie zrównoważony system produkcji 
może być konkurencyjny w perspektywie 
długoterminowej. Potrzeby po stronie 
żywności i przemysłu spożywczego w 
zakresie stawienia czoła społecznej, 
środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha
produkcji żywności i paszy, w tym 
projektowania, przetwarzania i pakowania 
żywności, kontroli procesu, ograniczania 
ilości odpadów, podnoszenia wartości 
produktów ubocznych oraz bezpiecznego 
stosowania lub usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Powstaną przy tym innowacyjne i 
zrównoważone procesy, efektywne pod 
względem wykorzystania zasobów, oraz 
zróżnicowane, bezpieczne, zdrowe i 
dostępne cenowo produkty wysokiej 
jakości, przy czym należy pamiętać, że 
koncepcja przystępności cenowej powinna 
objąć czynniki zewnętrzne systemu, w tym 
koszty wpływu na środowisko i zdrowie 
publiczne, ponoszone przez podatników.
Dzięki temu umocni się innowacyjny 
potencjał europejskiego łańcucha dostaw 
żywności, wzrośnie jego konkurencyjność, 
przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia i 
umożliwiając dostosowanie europejskiego 
przemysłu spożywczego do zmian. Inne 
aspekty, jakie należy uwzględnić, obejmują 
możliwość śledzenia, logistykę i usługi, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, 
odporność łańcucha żywnościowego na 
zagrożenia środowiskowe i klimatyczne 
oraz wyeliminowanie negatywnych 
skutków działań w łańcuchu 
żywnościowym, zmiany diety i systemów 
produkcji na środowisko.

Or. en
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Poprawka 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 
również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Określone zostaną 
rozwiązania i innowacje w zakresie 
żywienia przyczyniające się do poprawy 
zdrowia i dobrostanu. Chemiczne i 
mikrobiologiczne zanieczyszczenia 
żywności i paszy, zagrożenia i narażenie 
będą przedmiotem oceny, monitorowania, 
kontroli i śledzenia w łańcuchu dostaw 
żywności i wody pitnej, od etapu produkcji 
i magazynowania po przetwarzanie, 
pakowanie, dystrybucję, catering i 
przygotowanie w domu. Innowacje w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, lepsze 
narzędzia informowania o zagrożeniach 
oraz podwyższone normy bezpieczeństwa 
żywności przyczynią się do podniesienia 
zaufania konsumentów i lepszej ochrony w 
Europie. Międzynarodowe wyższe normy 
bezpieczeństwa żywności będą również 
pomocne w podniesieniu konkurencyjności 
europejskiego przemysłu spożywczego.

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 
również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Sposobem na wspieranie 
jakościowego i zdrowego odżywiania jest 
zbadanie i ulepszenie zdrowych substancji 
w roślinach (np. wtórnych metabolitów) 
oraz stanu zdrowia roślin uprawnych. 
Określone zostaną rozwiązania i innowacje 
w zakresie żywienia przyczyniające się do 
poprawy zdrowia i dobrostanu. Chemiczne 
i mikrobiologiczne zanieczyszczenia 
żywności i paszy, zagrożenia i narażenie 
będą przedmiotem oceny, monitorowania, 
kontroli i śledzenia w łańcuchu dostaw 
żywności i wody pitnej, od etapu produkcji 
i magazynowania po przetwarzanie, 
pakowanie, dystrybucję, catering i 
przygotowanie w domu. Innowacje w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, lepsze 
narzędzia informowania o zagrożeniach 
oraz podwyższone normy bezpieczeństwa 
żywności przyczynią się do podniesienia 
zaufania konsumentów i lepszej ochrony w 
Europie. Międzynarodowe wyższe normy 
bezpieczeństwa żywności będą również 
pomocne w podniesieniu konkurencyjności 
europejskiego przemysłu spożywczego.

Or. en
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Poprawka 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.3. Zrównoważony i konkurencyjny 
przemysł rolno-spożywczy

2.2.3. Zrównoważony, przystępny cenowo
i konkurencyjny przemysł rolno-
spożywczy

Or. en

Poprawka 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym 
projektowania, przetwarzania i pakowania 
żywności, kontroli procesu, ograniczania 
ilości odpadów, podnoszenia wartości 
produktów ubocznych oraz bezpiecznego 
stosowania lub usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Powstaną przy tym innowacyjne i 
zrównoważone procesy, efektywne pod 
względem wykorzystania zasobów, oraz 
zróżnicowane, bezpieczne i dostępne 
cenowo produkty wysokiej jakości. Dzięki 
temu umocni się innowacyjny potencjał 
europejskiego łańcucha dostaw żywności, 
wzrośnie jego konkurencyjność, 
przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia i 
umożliwiając dostosowanie europejskiego 

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym
produkcji rolnej, projektowania, 
przetwarzania i pakowania żywności, 
kontroli procesu, ograniczania ilości 
odpadów, podnoszenia wartości produktów 
ubocznych oraz bezpiecznego stosowania 
lub usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. Powstaną przy 
tym innowacyjne i zrównoważone procesy, 
efektywne pod względem wykorzystania 
zasobów, oraz zróżnicowane, bezpieczne i 
dostępne cenowo produkty wysokiej 
jakości. Dzięki temu umocni się 
innowacyjny potencjał europejskiego 
łańcucha dostaw żywności, wzrośnie jego 
konkurencyjność, przyczyniając się do 
wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia i umożliwiając dostosowanie 
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przemysłu spożywczego do zmian. Inne 
aspekty, jakie należy uwzględnić, obejmują 
możliwość śledzenia, logistykę i usługi, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, 
odporność łańcucha żywnościowego na 
zagrożenia środowiskowe i klimatyczne 
oraz ograniczenie negatywnych skutków 
działań w łańcuchu żywnościowym, 
zmiany diety i systemów produkcji na 
środowisko.

europejskiego przemysłu spożywczego do 
zmian. Inne aspekty, jakie należy 
uwzględnić, obejmują możliwość 
śledzenia, logistykę i usługi, czynniki 
społeczno-ekonomiczne, odporność 
łańcucha żywnościowego na zagrożenia 
środowiskowe i klimatyczne oraz 
ograniczenie negatywnych skutków działań 
w łańcuchu żywnościowym, zmiany diety i 
systemów produkcji na środowisko.

Or. en

Poprawka 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym 
projektowania, przetwarzania i pakowania 
żywności, kontroli procesu, ograniczania 
ilości odpadów, podnoszenia wartości 
produktów ubocznych oraz bezpiecznego 
stosowania lub usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Powstaną przy tym innowacyjne i 
zrównoważone procesy, efektywne pod 
względem wykorzystania zasobów, oraz 
zróżnicowane, bezpieczne i dostępne 
cenowo produkty wysokiej jakości. Dzięki 
temu umocni się innowacyjny potencjał 
europejskiego łańcucha dostaw żywności, 
wzrośnie jego konkurencyjność, 
przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia i 
umożliwiając dostosowanie europejskiego 
przemysłu spożywczego do zmian. Inne 

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym
produkcji rolnej, projektowania, 
przetwarzania i pakowania żywności, 
kontroli procesu, ograniczania ilości 
odpadów, podnoszenia wartości produktów 
ubocznych oraz bezpiecznego stosowania 
lub usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. Powstaną przy 
tym innowacyjne i zrównoważone procesy, 
efektywne pod względem wykorzystania 
zasobów, oraz zróżnicowane, bezpieczne i 
dostępne cenowo produkty wysokiej 
jakości. Dzięki temu umocni się 
innowacyjny potencjał europejskiego 
łańcucha dostaw żywności, wzrośnie jego 
konkurencyjność, przyczyniając się do 
wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia i umożliwiając dostosowanie 
europejskiego przemysłu spożywczego do 
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aspekty, jakie należy uwzględnić, obejmują 
możliwość śledzenia, logistykę i usługi, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, 
odporność łańcucha żywnościowego na 
zagrożenia środowiskowe i klimatyczne 
oraz ograniczenie negatywnych skutków 
działań w łańcuchu żywnościowym, 
zmiany diety i systemów produkcji na 
środowisko.

zmian. Inne aspekty, jakie należy 
uwzględnić, obejmują możliwość 
śledzenia, logistykę i usługi, czynniki 
społeczno-ekonomiczne, odporność 
łańcucha żywnościowego na zagrożenia 
środowiskowe i klimatyczne oraz 
ograniczenie negatywnych skutków działań 
w łańcuchu żywnościowym, zmiany diety i 
systemów produkcji na środowisko.

Or. en

Poprawka 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym 
projektowania, przetwarzania i pakowania 
żywności, kontroli procesu, ograniczania 
ilości odpadów, podnoszenia wartości 
produktów ubocznych oraz bezpiecznego 
stosowania lub usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Powstaną przy tym innowacyjne i 
zrównoważone procesy, efektywne pod 
względem wykorzystania zasobów, oraz 
zróżnicowane, bezpieczne i dostępne 
cenowo produkty wysokiej jakości. Dzięki 
temu umocni się innowacyjny potencjał 
europejskiego łańcucha dostaw żywności, 
wzrośnie jego konkurencyjność, 
przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia i 
umożliwiając dostosowanie europejskiego 
przemysłu spożywczego do zmian. Inne 
aspekty, jakie należy uwzględnić, obejmują 

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym
produkcji rolnej, projektowania, 
przetwarzania i pakowania żywności, 
kontroli procesu, ograniczania ilości 
odpadów, podnoszenia wartości produktów 
ubocznych oraz bezpiecznego stosowania 
lub usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. Powstaną przy 
tym innowacyjne i zrównoważone procesy, 
efektywne pod względem wykorzystania 
zasobów, oraz zróżnicowane, bezpieczne i 
dostępne cenowo produkty wysokiej 
jakości. Dzięki temu umocni się 
innowacyjny potencjał europejskiego 
łańcucha dostaw żywności, wzrośnie jego 
konkurencyjność, przyczyniając się do 
wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia i umożliwiając dostosowanie 
europejskiego przemysłu spożywczego do 
zmian. Inne aspekty, jakie należy 
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możliwość śledzenia, logistykę i usługi, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, 
odporność łańcucha żywnościowego na 
zagrożenia środowiskowe i klimatyczne 
oraz ograniczenie negatywnych skutków 
działań w łańcuchu żywnościowym, 
zmiany diety i systemów produkcji na 
środowisko.

uwzględnić, obejmują możliwość 
śledzenia, logistykę i usługi, czynniki 
społeczno-ekonomiczne, odporność 
łańcucha żywnościowego na zagrożenia 
środowiskowe i klimatyczne oraz 
ograniczenie negatywnych skutków działań 
w łańcuchu żywnościowym, zmiany diety i 
systemów produkcji na środowisko.

Or. en

Poprawka 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.3a. Biotechnologia stosowana w 
rolnictwie
Uzyskiwanie produktów żywnościowych z 
wysoką wartością dodaną przy 
zastosowaniu klasycznych i nowych 
narzędzi biotechnologicznych (żywność 
funkcjonalna, wydajniejsze zbiory) oraz 
rozwój technologii alternatywnych do 
GMO. Biotechnologia stosowana w 
sektorze żywności i w rolnictwie 
(„ekologiczna”) odgrywa także zasadniczą 
rolę jako siła napędowa bardzo ważnego 
sektora w UE. Biotechnologię roślin 
stosuje się m.in. w celu zwiększenia 
plonów, uodpornienia ich na czynniki 
biotyczne i abiotyczne, poprawy 
organoleptycznych właściwości żywności 
oraz wytwarzania zdrowszej żywności.

Or. en

Poprawka 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3. Uwolnienie potencjału żywych 
zasobów wodnych

2.3. Uwolnienie potencjału rybołówstwa, 
akwakultury i biotechnologii morskich

Or. en

Poprawka 712
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jedną z głównych cech charakteryzujących 
żywe zasoby wodne jest ich odnawialność 
oraz fakt, że ich zrównoważona 
eksploatacja wymaga dogłębnego poznania 
ekosystemów wodnych oraz ich wysokiej 
jakości i wydajności. Ogólnym celem jest 
zrównoważona eksploatacja żywych 
zasobów wodnych w celu czerpania
maksymalnych korzyści gospodarczych z 
europejskich oceanów i mórz. Obejmuje on 
potrzebę optymalizacji zrównoważonego 
wkładu rybołówstwa i akwakultury w 
bezpieczeństwo żywnościowe w 
kontekście gospodarki światowej oraz 
obniżenie znaczącej zależności Unii od 
importu owoców morza (około 60% 
całkowitego europejskiego spożycia 
owoców morza jest uzależnione od 
importu, a Unia jest największym na 
świecie importerem produktów 
rybołówstwa) oraz pobudzenie 
biotechnologii morskich do napędzania 
ekologicznego wzrostu w tej dziedzinie.
Zgodnie z bieżącymi ramami politycznymi 
działania w zakresie badań będą miały 
decydujące znaczenie dla podejścia 
ekosystemu do zarządzania zasobami 

Jedną z głównych cech charakteryzujących 
żywe zasoby wodne jest ich odnawialność 
oraz fakt, że ich zrównoważona 
eksploatacja wymaga dogłębnego poznania 
ekosystemów wodnych oraz ich wysokiej 
jakości i długoterminowej wydajności.
Ogólnym celem jest zrównoważona 
eksploatacja żywych zasobów wodnych w 
celu zaspokojenia potrzeb społecznych 
oraz czerpania korzyści gospodarczych z 
europejskich oceanów i mórz przy 
jednoczesnej ochronie bioróżnorodności i 
usług ekosystemowych oraz zachowaniu 
bazy zasobów. Obejmuje on potrzebę 
optymalizacji zrównoważonego wkładu 
rybołówstwa i akwakultury w 
bezpieczeństwo żywnościowe w 
kontekście gospodarki światowej oraz 
obniżenie znaczącej zależności Unii od 
importu owoców morza (około 60% 
całkowitego europejskiego spożycia 
owoców morza jest uzależnione od 
importu, a Unia jest największym na 
świecie importerem produktów 
rybołówstwa). Oznacza to ponadto 
położenie kresu przełowieniu w celu 
odbudowania zasobów rybnych poprzez 
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naturalnymi i ich eksploatacji oraz nadania 
odpowiednim sektorom ekologicznego 
wymiaru.

utrzymywanie ich ponad poziomem, który 
pozwala na uzyskanie maksymalnych 
zrównoważonych plonów. Zgodnie z 
bieżącymi ramami politycznymi działania 
w zakresie badań będą miały decydujące 
znaczenie dla podejścia ekosystemu do
zarządzania zasobami naturalnymi i ich 
eksploatacji oraz nadania odpowiednim 
sektorom ekologicznego wymiaru dzięki 
czynnemu zaangażowaniu rybaków, 
naukowców, społeczeństwa
obywatelskiego i innych podmiotów.

Or. en

Poprawka 713
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – podpunkt 2.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowa wspólna polityka rybołówstwa, 
dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej oraz strategia bioróżnorodności 
Unii wzywają do rozwijania 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska charakteru europejskiego 
rybołówstwa oraz podniesienia jego 
konkurencyjności. Zmiana podejścia do 
zarządzania rybołówstwem na zgodne z 
ekosystemem będzie wymagała 
dogłębnego poznania ekosystemów 
morskich. Planowane jest opracowanie 
nowych danych, narzędzi i modeli w celu 
lepszego poznania czynników 
sprawiających, że ekosystemy morskie są 
zdrowe i wydajne, oraz dokonania oceny i 
ograniczenia wpływu rybołówstwa na te 
ekosystemy (w tym głębokie morza).
Opracowane zostaną nowe strategie 
połowowe, które zapewnią usługi 
społeczeństwu, przyczyniając się 
jednocześnie do zachowania zdrowych 

Nowa wspólna polityka rybołówstwa, 
dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej oraz strategia bioróżnorodności 
Unii wzywają do rozwijania 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska charakteru europejskiego 
rybołówstwa oraz podniesienia jego 
konkurencyjności. Obecnie 80% zasobów
rybnych jest nadmiernie eksploatowanych 
lub przetrzebionych. Zmiana podejścia do 
zarządzania rybołówstwem na zgodne z 
ekosystemem będzie wymagała 
dogłębnego poznania ekosystemów 
morskich oraz odbudowania zasobów 
rybnych poprzez utrzymywanie ich ponad 
poziomem, który pozwala na uzyskanie 
maksymalnych zrównoważonych plonów.
Planowane jest opracowanie nowych 
danych, narzędzi i modeli w celu lepszego 
poznania czynników sprawiających, że 
ekosystemy morskie są zdrowe i wydajne, 
oraz dokonania oceny i ograniczenia 
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ekosystemów morskich. Zmierzone 
zostaną ekonomiczno-społeczne skutki
różnych wariantów gospodarowania.
Badania obejmą ponadto skutki zmian 
środowiskowych i kwestię dostosowania 
się do nich, łącznie ze zmianą klimatu, oraz 
nowe narzędzia gospodarowania 
uwzględniające ryzyko i niepewność.
Działania będą wspierać badania w 
zakresie biologii, genetyki i dynamiki 
populacji ryb, roli odgrywanej w 
ekosystemach przez najważniejsze gatunki, 
połowów i ich monitorowania, wzorców 
zachowania w sektorze rybołówstwa i 
adaptacji do nowych rynków, np. 
znakowanie ekologiczne związane z 
udziałem sektora rybołówstwa w procesie 
podejmowania decyzji. Uwzględnione 
zostanie również wspólne 
wykorzystywanie obszarów morskich w 
ramach innych działań, w szczególności w 
strefie przybrzeżnej, i jego skutki 
ekonomiczno-społeczne.

wpływu rybołówstwa na te ekosystemy (w 
tym głębokie morza). Opracowane zostaną 
nowe zrównoważone strategie połowowe, 
które zapewnią usługi społeczeństwu, 
przyczyniając się jednocześnie do 
zachowania zdrowych ekosystemów 
morskich. Zmierzone zostaną 
ekonomiczno-społeczne i ekologiczne
skutki różnych wariantów gospodarowania.
Badania obejmą ponadto skutki zmian 
środowiskowych i kwestię dostosowania 
się do nich, łącznie ze zmianą klimatu, oraz 
nowe narzędzia gospodarowania 
uwzględniające ryzyko i niepewność.
Działania będą wspierać badania w 
zakresie biologii, genetyki i dynamiki 
populacji ryb, roli odgrywanej w 
ekosystemach przez najważniejsze gatunki, 
połowów i ich monitorowania, wzorców 
zachowania w sektorze rybołówstwa i 
adaptacji do nowych rynków, np. 
znakowanie ekologiczne związane z 
udziałem sektora rybołówstwa w procesie 
podejmowania decyzji. Uwzględnione 
zostanie również wspólne 
wykorzystywanie obszarów morskich w 
ramach innych działań, w szczególności w 
strefie przybrzeżnej, i jego skutki 
ekonomiczno-społeczne.

Or. en

Poprawka 714
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – podpunkt 2.3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3.2. Rozwój konkurencyjnej akwakultury 
europejskiej

2.3.2. Rozwój zrównoważonej i
konkurencyjnej akwakultury europejskiej

Or. en
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Poprawka 715
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – podpunkt 2.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akwakultura wykazuje ogromny potencjał 
w zakresie pozyskiwania zdrowych, 
bezpiecznych i konkurencyjnych 
produktów dostosowanych do potrzeb i 
preferencji konsumentów oraz usług 
środowiskowych (bioremediacja, 
gospodarowanie zasobami lądowymi i 
wodnymi itd.) oraz produkcji energii, ale w 
Europie wymaga on pełnego 
wykorzystania. Poszerzona zostanie 
wiedza i technologie dotyczące wszystkich 
aspektów udomowienia określonych 
gatunków oraz zróżnicowania nowych, 
przy uwzględnieniu interakcji między 
akwakulturą i ekosystemami wodnymi oraz 
skutków zmiany klimatu i możliwych 
sposobów przystosowania się do nich.
Ponadto propagowane będą innowacje w 
zakresie zrównoważonych systemów 
produkcyjnych na wodach śródlądowych, 
w strefie przybrzeżnej i na morzu.
Dodatkowo nacisk będzie położony na 
zrozumienie społecznego i gospodarczego 
wymiaru sektora w celu stworzenia 
podstaw dla produkcji efektywnej pod 
względem kosztów i zużycia energii, a 
jednocześnie dostosowanej do potrzeb 
rynku i konsumentów, przy zapewnieniu 
konkurencyjności i atrakcyjnych 
możliwości inwestorom i producentom.

Zrównoważona akwakultura wykazuje 
ogromny potencjał w zakresie 
pozyskiwania zdrowych, bezpiecznych i 
konkurencyjnych produktów 
dostosowanych do potrzeb i preferencji 
konsumentów oraz usług środowiskowych
(bioremediacja, gospodarowanie zasobami 
lądowymi i wodnymi itd.) oraz produkcji 
energii, ale w Europie wymaga on pełnego 
wykorzystania. Poszerzona zostanie 
wiedza i technologie dotyczące wszystkich 
aspektów udomowienia określonych 
gatunków oraz zróżnicowania nowych, 
przy ograniczeniu skutków interakcji 
między akwakulturą i ekosystemami 
wodnymi dla środowiska oraz skutków 
zmiany klimatu i możliwych sposobów 
przystosowania się do nich. Ponadto 
propagowane będą innowacje w zakresie 
zrównoważonych systemów 
produkcyjnych na wodach śródlądowych, 
w strefie przybrzeżnej i na morzu.
Dodatkowo nacisk będzie położony na 
zrozumienie środowiskowego, społecznego 
i gospodarczego wymiaru sektora w celu 
stworzenia podstaw dla niskiego wpływu 
na środowisko, produkcji efektywnej pod 
względem kosztów i zużycia energii, a 
jednocześnie dostosowanej do potrzeb 
rynku i konsumentów, przy zapewnieniu
długoterminowej konkurencyjności i 
atrakcyjnych możliwości inwestorom i 
producentom.

Or. en
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Poprawka 716
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – podpunkt 2.3.3 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2.3.3. Pobudzanie innowacji w sektorze 
morskim poprzez biotechnologię

2.3.3. Pobudzanie innowacji w sektorze 
morskim poprzez biotechnologię oraz 
ochrona bioróżnorodności

Or. pt

Uzasadnienie

Oprócz wymienionego priorytetu kolejny kluczowy priorytet stanowi ochrona 
bioróżnorodności.

Poprawka 717
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – podpunkt 2.3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponad 90 % bioróżnorodnych gatunków 
morskich nadal pozostaje nieznane, co 
stanowi wielki potencjał w zakresie 
odkrywania nowych gatunków i 
zastosowań w dziedzinie biotechnologii 
morskich, które zgodnie z 
przewidywaniami powinny przyczynić się 
do rocznego wzrostu w tym sektorze 
wynoszącego 10 %. Dalsze badania i 
eksploatacja wielkiego potencjału, jaki 
stwarza bioróżnorodność morska, oraz 
biomasy wodnej będą wspierane w celu 
wprowadzenia na rynek nowych
innowacyjnych procesów, produktów i 
usług, które potencjalnie mogą znaleźć 
zastosowanie w sektorach obejmujących 
przemysł chemiczny i materiałowy, 
farmaceutyczny, rybołówstwo i 

Ponad 90 % bioróżnorodnych gatunków 
morskich nadal pozostaje nieznane, co 
stanowi wielki potencjał w zakresie 
odkrywania nowych gatunków i 
zastosowań w dziedzinie biotechnologii 
morskich, które zgodnie z 
przewidywaniami powinny przyczynić się 
do rocznego wzrostu w tym sektorze 
wynoszącego 10 %. Dalsze badania 
wielkiego potencjału, jaki stwarza 
bioróżnorodność morska, oraz biomasy 
wodnej będą wspierane w celu 
wprowadzenia na rynek innowacyjnych
i zrównoważonych procesów, produktów i 
usług, które potencjalnie mogą znaleźć 
zastosowanie w sektorach obejmujących 
przemysł chemiczny i materiałowy, 
farmaceutyczny, rybołówstwo i 
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akwakulturę, dostawy energii i przemysł 
kosmetyczny.

akwakulturę, dostawy energii i przemysł 
kosmetyczny. Należy ostrożnie rozważyć 
dylematy środowiskowe dotyczące 
stosowania biotechnologii w otwartych 
ekosystemach morskich.

Or. en

Poprawka 718
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem ogólnym jest przyspieszenie 
przemiany opartych na paliwach kopalnych 
sektorów przemysłu europejskiego w 
niskoemisyjne, efektywne pod względem 
wykorzystania zasobów i zrównoważone.
Badania i innowacje zapewnią środki na 
obniżenie uzależnienia Unii od paliw 
kopalnych i przyczynią się do spełnienia 
celów politycznych w zakresie energii i 
zmiany klimatu na 2020 r. (10 % paliw 
stosowanych w transporcie ma pochodzić 
ze źródeł odnawialnych, a emisja gazów 
cieplarnianych ma zostać obniżona o 20 
%). W oszacowaniach podsumowano, że 
przestawienie się na biologiczne surowce i 
metody przetwarzania może do 2030 r. 
pozwolić na zaoszczędzenie do 2,5 
miliarda ton równoważnej emisji CO2, 
kilkakrotnie zwiększając rozmiary rynku 
surowców opartych na biologii oraz rynku 
nowych produktów konsumenckich.
Wykorzystanie tego potencjału wymaga 
zbudowania szerokiej bazy wiedzy i 
opracowania odpowiednich
(bio)technologii, przy czym uwaga 
zostanie skupiona na trzech zasadniczych 
elementach: a) przekształceniu obecnych 
procesów opartych na paliwach kopalnych 
w efektywne pod względem wykorzystania 

Celem ogólnym jest przyspieszenie 
przemiany opartych na paliwach kopalnych 
sektorów przemysłu europejskiego w 
niskoemisyjne, efektywne pod względem 
wykorzystania zasobów i zrównoważone.
Badania i innowacje zapewnią środki na 
obniżenie uzależnienia Unii od paliw 
kopalnych i przyczynią się do spełnienia 
celów politycznych w zakresie energii i 
zmiany klimatu na 2020 r. (10 % paliw 
stosowanych w transporcie ma pochodzić 
ze źródeł odnawialnych, a emisja gazów 
cieplarnianych ma zostać obniżona o 20 
%). W oszacowaniach podsumowano, że 
przestawienie się na biologiczne surowce i 
metody przetwarzania może do 2030 r. 
pozwolić na zaoszczędzenie do 2,5 
miliarda ton równoważnej emisji CO2, 
kilkakrotnie zwiększając rozmiary rynku 
surowców opartych na biologii oraz rynku 
nowych produktów konsumenckich.
Wykorzystanie tego potencjału wymaga 
zbudowania szerokiej bazy wiedzy i 
opracowania odpowiednich
(bio)technologii, przy czym uwaga 
zostanie skupiona na trzech zasadniczych 
elementach: a) przekształceniu obecnych 
procesów opartych na paliwach kopalnych 
w efektywne pod względem wykorzystania 
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zasobów i energii procesy oparte na 
biotechnologii; b) ustanowienie solidnych i
odpowiednich łańcuchów dostaw biomasy 
i strumieni odpadów oraz rozległej sieci 
biorafinerii w całej Europie; oraz c) 
wspieranie rozwoju rynku produktów i 
procesów opartych na biologii.
Przedmiotem poszukiwań będą synergie z 
celem szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych”.

zasobów i energii procesy oparte na 
biotechnologii; b) ustanowienie solidnych, 
zrównoważonych i krótszych łańcuchów 
dostaw biomasy i strumieni odpadów oraz 
rozległej sieci biorafinerii w całej Europie;
oraz c) wspieranie rozwoju rynku 
produktów i procesów opartych na 
biologii. Przedmiotem poszukiwań będą 
synergie z celem szczegółowym „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”.

Or. en

Poprawka 719
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.4 – podpunkt 2.4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczący postęp w dążeniu do 
niskoemisyjnych, zrównoważonych 
sektorów przemysłu efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów uzyska 
wsparcie dzięki odkryciu i eksploatacji 
naziemnych i wodnych zasobów 
biologicznych przy możliwie 
najmniejszych niekorzystnych skutkach
dla środowiska. Sprawdzenia wymagają
potencjalne kompromisowe rozwiązania 
dotyczące różnych sposobów użytkowania 
biomasy. Celem będzie opracowanie 
produktów opartych na biologii i 
aktywnych biologicznie, bardziej 
zrównoważonych związków o nowych 
właściwościach i funkcjonalnościach, 
przeznaczonych dla przemysłu i 
konsumentów. Nowe procesy efektywne 
pod względem wykorzystania zasobów 
umożliwią uzyskanie najwyższej możliwej 
wartości ekonomicznej zasobów 
odnawialnych, odpadów biologicznych i 

Znaczący postęp w dążeniu do 
niskoemisyjnych, zrównoważonych 
sektorów przemysłu efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów uzyska 
wsparcie dzięki odkryciu i eksploatacji 
naziemnych i wodnych zasobów 
biologicznych, eliminując niekorzystne 
skutki dla środowiska. Należy starannie 
ocenić potencjalne kompromisowe 
rozwiązania dotyczące różnych sposobów 
użytkowania biomasy, dbając zwłaszcza o 
to, by nowe sposoby użytkowania biomasy 
nie zagrażały produkcji i bezpieczeństwu 
żywności nie tylko w Unii, ale także w 
krajach rozwijających się, ani nie 
prowadziły do niezrównoważonej zmiany 
użytkowania gruntów lub praktyk 
zawłaszczania gruntów. Celem będzie 
opracowanie produktów opartych na 
biologii i aktywnych biologicznie, bardziej 
zrównoważonych związków o nowych 
właściwościach i funkcjonalnościach, 
przeznaczonych dla przemysłu i 
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produktów ubocznych. konsumentów. Nowe procesy efektywne 
pod względem wykorzystania zasobów 
umożliwią uzyskanie najwyższej możliwej 
wartości ekonomicznej zasobów 
odnawialnych, odpadów biologicznych i 
produktów ubocznych.

Or. en

Poprawka 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.4 – podpunkt 2.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie otrzymają działania 
ukierunkowane na pobudzenie 
wytwarzania produktów biologicznych i 
pośrednich, bioenergii i biopaliw, ze 
zwróceniem uwagi przede wszystkim na 
podejście kaskadowe i uznania za priorytet 
wytwarzania produktów o wysokiej 
wartości dodanej. W celu zapewnienia 
dostaw surowców opracowane będą 
technologie i strategie. Zwiększenie 
zakresu rodzajów biomasy stosowanej w 
biorafineriach drugiej i trzeciej generacji, 
w tym produktów ubocznych 
pochodzących z sektora leśnictwa, 
odpadów biologicznych i ubocznych 
produktów przemysłowych, pozwoli 
uniknąć konfliktów między produkcją 
żywności i paliw i przyczyni się do 
rozwoju gospodarczego wiejskich i 
przybrzeżnych obszarów w Unii.

Wsparcie otrzymają działania 
ukierunkowane na pobudzenie 
wytwarzania produktów biologicznych i 
pośrednich, bioenergii i biopaliw, ze 
zwróceniem uwagi przede wszystkim na 
podejście kaskadowe i uznania za priorytet 
wytwarzania produktów o wysokiej 
wartości dodanej. W celu zapewnienia 
dostaw surowców opracowane będą 
technologie i strategie. Zwiększenie
dostępności, zakresu oraz właściwości
rodzajów biomasy stosowanej w 
biorafineriach drugiej i trzeciej generacji, 
w tym produktów ubocznych 
pochodzących z sektora rolnictwa, 
ogrodnictwa, leśnictwa, odpadów 
biologicznych i ubocznych produktów 
przemysłowych, pozwoli uniknąć 
konfliktów między produkcją żywności i 
paliw i przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego wiejskich i przybrzeżnych 
obszarów w Unii.

Or. en

Poprawka 721
Giles Chichester, Vicky Ford
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.4 – podpunkt 2.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie otrzymają działania 
ukierunkowane na pobudzenie 
wytwarzania produktów biologicznych i 
pośrednich, bioenergii i biopaliw, ze 
zwróceniem uwagi przede wszystkim na 
podejście kaskadowe i uznania za priorytet 
wytwarzania produktów o wysokiej 
wartości dodanej. W celu zapewnienia 
dostaw surowców opracowane będą 
technologie i strategie. Zwiększenie 
zakresu rodzajów biomasy stosowanej w 
biorafineriach drugiej i trzeciej generacji, 
w tym produktów ubocznych 
pochodzących z sektora leśnictwa, 
odpadów biologicznych i ubocznych 
produktów przemysłowych, pozwoli 
uniknąć konfliktów między produkcją
żywności i paliw i przyczyni się do 
rozwoju gospodarczego wiejskich i 
przybrzeżnych obszarów w Unii.

Wsparcie otrzymają działania 
ukierunkowane na pobudzenie 
wytwarzania produktów biologicznych i 
pośrednich, bioenergii i biopaliw, ze 
zwróceniem uwagi przede wszystkim na 
podejście kaskadowe i uznania za priorytet 
wytwarzania produktów o wysokiej 
wartości dodanej. W celu zapewnienia 
dostaw surowców opracowane będą 
technologie i strategie. Zwiększenie
dostępności, zakresu oraz właściwości
biomasy stosowanej w biorafineriach 
drugiej i trzeciej generacji, w tym 
produktów ubocznych pochodzących z 
sektora rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, 
odpadów biologicznych i ubocznych 
produktów przemysłowych, pozwoli 
uniknąć konfliktów między produkcją 
żywności i paliw i przyczyni się do 
rozwoju gospodarczego wiejskich i 
przybrzeżnych obszarów w Unii.

Or. en

Poprawka 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.4 – podpunkt 2.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki po stronie popytu stworzą nowe 
rynki otwarte na innowacje 
biotechnologiczne. Konieczna jest 
normalizacja na poziomie unijnym i 
międzynarodowym m.in. w celu ustalenia 
zawartości biologicznej, funkcjonalności 
produktów i degradacji biologicznej.
Należy nadal pracować nad metodologiami 

Środki po stronie popytu stworzą nowe 
rynki otwarte na innowacje 
biotechnologiczne. Konieczna jest 
normalizacja na poziomie unijnym i 
międzynarodowym m.in. w celu ustalenia 
zawartości biologicznej, efektywnej 
gospodarki zasobami (gruntami, wodami, 
składnikami odżywczymi), funkcjonalności 
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i podejściami do analizy cyklu życia w celu 
ich dalszego rozwijania i ciągłej adaptacji 
do postępu w nauce i przemyśle. Uznaje 
się, że działania badawcze wspierające 
normalizację i regulację produktów i 
procesów w dziedzinie biotechnologii mają 
zasadnicze znaczenie dla tworzenia 
nowych rynków i wykorzystania
możliwości handlowych.

produktów i degradacji biologicznej.
Należy nadal pracować nad metodologiami 
i podejściami do analizy cyklu życia w celu 
ich dalszego rozwijania i ciągłej adaptacji 
do postępu w nauce i przemyśle. Uznaje 
się, że działania badawcze wspierające 
normalizację produktów i procesów, 
zamówienia publiczne oraz regulację w 
dziedzinie biotechnologii mają zasadnicze 
znaczenie dla tworzenia nowych rynków i 
wykorzystania możliwości handlowych
w przypadku produktów wytwarzanych 
w bardziej zrównoważony sposób.

Or. en

Poprawka 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.4 – podpunkt 2.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki po stronie popytu stworzą nowe 
rynki otwarte na innowacje 
biotechnologiczne. Konieczna jest 
normalizacja na poziomie unijnym i 
międzynarodowym m.in. w celu ustalenia 
zawartości biologicznej, funkcjonalności 
produktów i degradacji biologicznej.
Należy nadal pracować nad metodologiami 
i podejściami do analizy cyklu życia w celu 
ich dalszego rozwijania i ciągłej adaptacji 
do postępu w nauce i przemyśle. Uznaje 
się, że działania badawcze wspierające 
normalizację i regulację produktów i 
procesów w dziedzinie biotechnologii mają 
zasadnicze znaczenie dla tworzenia 
nowych rynków i wykorzystania 
możliwości handlowych.

Środki po stronie popytu stworzą nowe 
rynki otwarte na innowacje 
biotechnologiczne. Konieczna jest 
normalizacja na poziomie unijnym i 
międzynarodowym m.in. w celu ustalenia 
zawartości biologicznej, efektywnej 
gospodarki zasobami (gruntami, wodami, 
składnikami odżywczymi), funkcjonalności 
produktów i degradacji biologicznej.
Należy nadal pracować nad metodologiami 
i podejściami do analizy cyklu życia w celu 
ich dalszego rozwijania i ciągłej adaptacji 
do postępu w nauce i przemyśle. Uznaje 
się, że działania badawcze wspierające 
normalizację produktów i procesów, 
zamówienia publiczne oraz regulację w 
dziedzinie biotechnologii mają zasadnicze 
znaczenie dla tworzenia nowych rynków i 
wykorzystania możliwości handlowych.

Or. en



AM\907980PL.doc 113/136 PE492.814v01-00

PL

Poprawka 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4a. Przekrojowe badania morskie
2.4a.1. Wpływ zmiany klimatu na 
ekosystemy morskie i gospodarkę morską
Wspierane będą działania mające na celu 
lepsze niż obecnie zrozumienie kwestii 
funkcjonowania ekosystemów morskich 
oraz interakcji między oceanami a 
atmosferą. Dzięki temu możliwa będzie 
lepsza ocena wpływu, jaki oceany 
wywierają na klimat, oraz wpływu zmiany 
klimatu i zakwaszenia oceanów na 
ekosystemy morskie i obszary przybrzeżne.
2.4a.2. Rozwój potencjału zasobów 
morskich dzięki zintegrowanemu 
podejściu
Pobudzenie długoterminowego i 
zrównoważonego wzrostu sektora 
morskiego oraz stworzenie synergii we 
wszystkich sektorach morskich wymaga 
zintegrowanego podejścia. Działania 
badawcze skupią się na ochronie 
środowiska morskiego oraz zachowaniu 
wpływu działań i produktów morskich na 
inne sektory.
Pozwoli to na osiągnięcie postępów w 
dziedzinie ekoinnowacji, takich jak nowe 
produkty, procesy i stosowanie koncepcji, 
narzędzi i środków zarządczych w celu 
oceny i złagodzenia wpływu ludzkiej 
działalności na środowisko morskie, tak 
aby przejść do zrównoważonego 
zarządzania działaniami morskimi.
2.4a.3. Przekrojowe koncepcje i 
technologie umożliwiające wzrost sektora 
morskiego
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Postępy w przełomowych technologiach 
wspomagających (np. technologie 
informacyjno-komunikacyjne , 
elektronika, nanomateriały, stopy, 
biotechnologie itd.) oraz nowe osiągnięcia 
i koncepcje inżynierii będą w dalszym 
ciągu umożliwiać wzrost. Działania te 
pozwolą na znalezienie znaczących 
przełomowych rozwiązań w dziedzinie 
badań morskich i obserwacji oceanów 
(np. badania głębinowe, systemy 
obserwacyjne, sensory, zautomatyzowane 
systemy monitorowania działań i nadzoru, 
kontrola bioróżnorodności morskiej, 
geozagrożenia morskie, zdalnie sterowane 
pojazdy podwodne itd.). Celem jest 
zmniejszenie wpływu na środowisko 
morskie (np. podmorski hałas, 
wprowadzanie gatunków inwazyjnych i 
substancji zanieczyszczających z morza i 
lądu itd.) oraz zminimalizowanie śladu 
węglowego działalności człowieka. 
Przekrojowe technologie wspomagające 
będą stanowiły podstawę wdrażania 
unijnej polityki morskiej.

Or. en

Poprawka 725
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 726
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obok ogólnych źródeł doradztwa 
zewnętrznego prowadzone będą konkretne, 
szeroko zakrojone (w tym jeśli chodzi o 
aspekty strategiczne) konsultacje ze Stałym 
Komitetem ds. Badań Naukowych w 
dziedzinie Rolnictwa (SCAR) poprzez jego 
działania perspektywiczne oraz 
koordynację badań naukowych w 
dziedzinie rolnictwa na poziomie 
krajowym i unijnym. Zostaną stworzone 
odpowiednie powiązania z działaniami 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa.

Obok ogólnych źródeł doradztwa 
zewnętrznego prowadzone będą konkretne, 
szeroko zakrojone (w tym jeśli chodzi o 
aspekty strategiczne) konsultacje ze Stałym 
Komitetem ds. Badań Naukowych w 
dziedzinie Rolnictwa (SCAR) poprzez jego 
działania perspektywiczne oraz 
koordynację badań naukowych w 
dziedzinie rolnictwa na poziomie 
krajowym i unijnym. Zostaną stworzone 
odpowiednie powiązania z działaniami 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, którego cele powinny 
koncentrować się na podejściu 
ekosystemowym, zwłaszcza agroekologii, a 
zarządzanie nim powinno gwarantować 
szeroki udział zainteresowanych 
podmiotów.

Or. en
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Poprawka 727
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnieje już wiele uznanych dowodów 
naukowych na związek między degradacją 
bazy zasobów naturalnych, w tym 
bioróżnorodności, a funkcjonowaniem 
naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów w celu świadczenia 
podstawowych usług dla społeczeństwa, 
należy zatem podjąć działania w oparciu o 
rozwiązania zaproponowane w wyniku 
tych analiz naukowych.

Or. en

Poprawka 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skutki upowszechniania wyników badań 
będą aktywnie wspierane poprzez 
szczególne działania w zakresie 
komunikacji, wymiany wiedzy i 
zaangażowania różnych uczestników 
podczas całego procesu realizacji 
projektów. Wdrożenie pociągnie za sobą 
szeroki wachlarz połączonych ze sobą 
działań, w tym istotne działania 
demonstracyjne i pilotażowe. Wspierany 
będzie łatwy i otwarty dostęp do wyników 
badań i najlepszych praktyk, w stosownych 
przypadkach poprzez bazy danych.

Skutki upowszechniania wyników badań 
będą aktywnie wspierane poprzez 
szczególne działania w zakresie 
komunikacji, wymiany wiedzy i 
zaangażowania różnych uczestników 
podczas całego procesu realizacji 
projektów. Wdrożenie pociągnie za sobą 
szeroki wachlarz połączonych ze sobą 
działań, w tym istotne działania 
demonstracyjne i pilotażowe. Wspierany 
będzie łatwy i trwale otwarty dostęp do 
wyników badań i najlepszych praktyk, w 
stosownych przypadkach poprzez bazy 
danych.

Or. en
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Poprawka 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skutki upowszechniania wyników badań 
będą aktywnie wspierane poprzez 
szczególne działania w zakresie 
komunikacji, wymiany wiedzy i 
zaangażowania różnych uczestników 
podczas całego procesu realizacji 
projektów. Wdrożenie pociągnie za sobą 
szeroki wachlarz połączonych ze sobą 
działań, w tym istotne działania 
demonstracyjne i pilotażowe. Wspierany 
będzie łatwy i otwarty dostęp do wyników 
badań i najlepszych praktyk, w stosownych 
przypadkach poprzez bazy danych.

Skutki upowszechniania wyników badań 
będą aktywnie wspierane poprzez 
szczególne działania w zakresie 
komunikacji, wymiany wiedzy i
technologii oraz zaangażowania różnych 
uczestników podczas całego procesu 
realizacji projektów. Wdrożenie pociągnie 
za sobą szeroki wachlarz połączonych ze 
sobą działań, w tym istotne działania 
demonstracyjne i pilotażowe. Wspierany 
będzie łatwy i otwarty dostęp do wyników 
badań i najlepszych praktyk, w stosownych 
przypadkach poprzez bazy danych.

Or. en

Poprawka 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalne wsparcie na rzecz MŚP 
umożliwi zwiększenie udziału gospodarstw 
rolnych, rybaków i innych 
mikroprzedsiębiorstw w działaniach w 
zakresie badań i demonstracji.
Uwzględnione zostaną szczególne potrzeby 
sektora produkcji pierwotnej w zakresie 
usług wspierania innowacji i struktur 
zewnętrznych. W etapie realizacji 
połączone zostaną liczne działania, w tym 
wymiana wiedzy przy zapewnieniu 
aktywnego udziału rolników i pośredników 

Specjalne wsparcie na rzecz MŚP 
umożliwi zwiększenie udziału gospodarstw 
rolnych, rybaków i innych 
mikroprzedsiębiorstw w działaniach w 
zakresie badań i demonstracji.
Uwzględnione zostaną szczególne potrzeby 
sektora produkcji pierwotnej w zakresie 
usług wspierania innowacji i struktur 
zewnętrznych. W etapie realizacji 
połączone zostaną liczne działania, w tym 
wymiana wiedzy przy zapewnieniu 
aktywnego udziału rolników i pośredników 
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w związku z podsumowaniem potrzeb 
użytkowników końcowych w zakresie 
badań naukowych. Zapewniony będzie 
łatwy i otwarty dostęp do wyników badań i 
najlepszych praktyk.

w związku z podsumowaniem potrzeb 
użytkowników końcowych w zakresie 
badań naukowych. Zapewniony będzie 
łatwy i trwale otwarty dostęp do wyników 
badań i najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie ustanowienia norm będzie
wykorzystane w celu przyspieszonego 
wprowadzenia na rynek nowych dóbr i 
usług opartych na biologii.

Wspieranie ustanowienia norm będzie 
wykorzystane w celu przyspieszonego 
wprowadzenia na rynek nowych dóbr i 
usług opartych na biologii, poczynając od 
ziemnych i wodnych systemów produkcji, 
a kończąc na konsumencie końcowym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że stanowienie norm będzie miało miejsce w całym łańcuchu 
wartości, poczynając od produkcji pierwotnej (ziemnej lub wodnej), a kończąc na 
konsumencie końcowym. Jedynie w ten sposób można zagwarantować, że cały łańcuch 
wartości będzie realizował wspólne cele.

Poprawka 732
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie ustanowienia norm będzie 
wykorzystane w celu przyspieszonego 
wprowadzenia na rynek nowych dóbr i 

Wspieranie ustanowienia norm będzie 
wykorzystane stosownie do przypadku
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usług opartych na biologii.

Or. en

Poprawka 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sektorach gospodarki ekologicznej 
podjęte zostaną działania ukierunkowane 
na przyszłość, w tym opracowanie baz 
danych, wskaźników i modeli o wymiarze 
światowym, europejskim, krajowym i 
regionalnym. Należy rozwijać europejskie 
obserwatorium ds. gospodarki ekologicznej 
w celu mapowania i monitorowania 
unijnych i światowych działań w zakresie 
badań i innowacji, opracowania 
najważniejszych wskaźników wydajności 
oraz monitorowania polityki innowacji w 
gospodarce ekologicznej.

W sektorach gospodarki ekologicznej 
podjęte zostaną działania ukierunkowane 
na przyszłość, w tym opracowanie baz 
danych, wskaźników i modeli o wymiarze 
światowym, europejskim, krajowym i 
regionalnym. Należy rozwijać europejskie 
obserwatorium ds. gospodarki 
ekologicznej, które połączy wszystkie 
zainteresowane podmioty ze świata nauki, 
przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego,
w celu mapowania i monitorowania 
unijnych i światowych działań w zakresie 
badań i innowacji, opracowania 
najważniejszych wskaźników wydajności 
oraz monitorowania polityki innowacji w 
gospodarce ekologicznej.

Or. en

Poprawka 734
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna 
energia

3. Efektywność energetyczna oraz 
bezpieczna, ekologiczna i efektywna 
energia
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Or. ro

Poprawka 735
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Zmniejszenie zużycia energii i śladu 
węglowego poprzez inteligentne i 
zrównoważone zastosowanie

3.1. Zwiększenie efektywności 
energetycznej oraz zmniejszenie zużycia 
energii i śladu węglowego poprzez 
inteligentne i zrównoważone zastosowanie

Or. ro

Poprawka 736
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Zmniejszenie zużycia energii i śladu 
węglowego poprzez inteligentne i 
zrównoważone zastosowanie

3.1. Zmniejszenie zużycia energii i śladu 
węglowego poprzez inteligentne i 
zrównoważone wytwarzanie oraz
zastosowanie energii elektrycznej

Or. en

Poprawka 737
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
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znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe 
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić 
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe 
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić 
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność. Horyzont 2020 mógłby 
pomóc Unii przekroczyć cel 20% dzięki 
lepszej promocji rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz 
innowacji w efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 738
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie nowych i rozwój 
istniejących budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój technologii pozyskiwania 
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stosowanie przez przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe 
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić 
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

energii ze źródeł odnawialnych, sektorów 
przemysłu o wysokiej efektywności oraz 
masowe stosowanie przez
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta efektywnych 
energetycznie podejść wymaga nie tylko 
postępu technicznego, ale również 
rozwiązań pozatechnologicznych takich jak 
nowe usługi doradcze, finansowe i w 
zakresie zarządzania popytem. W ten 
sposób efektywność energetyczna może 
zapewnić jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, doprowadzając – wraz z 
energią ze źródeł odnawialnych – do 
dekarbonizacji sektora energetycznego 
oraz zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając
i potwierdzając globalną konkurencyjność
i wiodącą rolę Europy. Badania i rozwój 
w dziedzinie wytwarzania energii z paliw 
kopalnych nie kwalifikują się zatem do 
finansowania w ramach tego wyzwania 
społecznego.

Or. en

Uzasadnienie

W strategii Komisji na rzecz energii do 2050 r. energia odnawialna i efektywność 
energetyczna wraz z infrastrukturą uzyskały miano wariantów przynoszących same korzyści. 
Aby osiągnąć te cele oraz utrzymać przywództwo Europy na tym polu, należy położyć nacisk 
na badania i rozwój w dziedzinie efektywności energetycznej oraz technologii pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych. Dlaczego w czasie ograniczonego finansowania ze środków 
publicznych każde euro z budżetu przeznaczonego na „Horyzont 2020” wydane na 
technologię paliw kopalnych należy uznać za sprzeczne z celami określonymi w rozdziale 
„Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia”.

Poprawka 739
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe 
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić 
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są często 
niewydajne i w znacznej mierze 
niezrównoważone, co powoduje znaczące 
skutki środowiskowe i w odniesieniu do 
zmiany klimatu. Projektowanie nowych i 
rozwój istniejących budynków o niemal 
zerowej emisji i o dodatnim bilansie 
energetycznym, rozwój zrównoważonych
sektorów przemysłu o wysokiej 
efektywności oraz masowe stosowanie 
przez przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta efektywnych 
energetycznie podejść wymaga nie tylko 
postępu technicznego, ale również 
rozwiązań pozatechnologicznych takich jak 
nowe usługi doradcze, finansowe i w 
zakresie zarządzania popytem. W ten 
sposób efektywność i oszczędność
energetyczna zapewnią najbardziej
efektywny kosztowo sposób obniżenia 
popytu na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność i wiodącą rolę Europy na 
świecie. Badania i rozwój w dziedzinie 
technologii paliw kopalnych nie 
kwalifikują się zatem do finansowania w 
ramach tego wyzwania społecznego.

Or. en

Poprawka 740
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Źródła energii i wzorce jej zużycia w Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
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sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić 
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie (w tym również morskim), 
budynkach i miastach są w znacznej 
mierze niezrównoważone, co powoduje 
znaczące skutki środowiskowe i w 
odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków i statków o 
niemal zerowej emisji, rozwój sektorów 
przemysłu o wysokiej efektywności oraz 
masowe stosowanie przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta efektywnych 
energetycznie podejść wymaga nie tylko 
postępu technicznego, ale również 
rozwiązań pozatechnologicznych takich jak 
nowe usługi doradcze, finansowe i w 
zakresie zarządzania popytem. W ten 
sposób efektywność energetyczna może 
zapewnić jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

Or. en

Poprawka 741
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstwa, osoby 

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój technologii 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych, sektorów przemysłu o 
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fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe 
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić 
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe 
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić 
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność i wiodącą rolę Unii w tej 
dziedzinie.

Or. en

Poprawka 742
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal
zerowym zużyciu energii, rozwój sektorów 
przemysłu o wysokiej efektywności oraz 
masowe stosowanie przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta efektywnych 
energetycznie podejść wymaga nie tylko 
postępu technicznego, ale również 
rozwiązań pozatechnologicznych takich jak 
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usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić 
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

nowe usługi doradcze, finansowe i w 
zakresie zarządzania popytem. W ten 
sposób efektywność energetyczna może 
zapewnić jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

Or. en

Poprawka 743
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2050 r. należy ograniczyć emisje 
gazów cieplarnianych o 80-95%. 
Wszystkie scenariusze zawarte w strategii 
na rzecz energii do roku 2050 pokazują, 
że technologie wykorzystujące energię ze 
źródeł odnawialnych będą mieć w połowie 
wieku największy udział wśród technologii 
dostaw energii, a efektywność 
energetyczna odegra kluczową rolę w 
osiągnięciu tych celów. Dlatego 
właściwym krokiem jest przeznaczenie 
85% środków budżetowych w ramach 
niniejszego wyzwania na badania 
naukowe i innowacje w dziedzinie energii 
ze źródeł odnawialnych i efektywności 
końcowego wykorzystania energii.

Or. en

Poprawka 744
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3.1.1. Ograniczenie zużycia energii i 
wyeliminowanie jej strat, przy 
jednoczesnym zapewnianiu usług 
potrzebnych w społeczeństwie i 
gospodarce, wymaga wprowadzenia na 
rynek masowy nie tylko większej ilości 
efektywnych, konkurencyjnych pod 
względem kosztów, przyjaznych dla 
środowiska i bardziej inteligentnych 
produktów i usług, ale także zintegrowania 
elementów i urządzeń w sposób 
zapewniający ich współpracę w celu 
optymalizacji ogólnego zużycia energii w 
budynkach, usługach i przemyśle.

3.1.1. Zapewnienie efektywności 
energetycznej i wyeliminowanie jej strat, 
przy jednoczesnym zapewnianiu usług 
potrzebnych w społeczeństwie i 
gospodarce, wymaga wprowadzenia na 
rynek masowy nie tylko większej ilości 
efektywnych, konkurencyjnych pod 
względem kosztów, przyjaznych dla 
środowiska i bardziej inteligentnych 
produktów i usług, ale także zintegrowania 
elementów i urządzeń w sposób 
zapewniający ich współpracę w celu 
optymalizacji ogólnego zużycia energii w 
budynkach, usługach i przemyśle.

Or. it

Poprawka 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnienie pełnego przyjęcia i pełni 
korzyści dla konsumentów (w tym 
możliwości monitorowania przez nich 
własnego zużycia) wymaga 
indywidualnego dostosowania wydajności 
energetycznej tych technologii i usług do 
otoczenia, w którym będą stosowane, i ich 
optymalizacji. W tym celu wymagane są 
nie tylko badania naukowe w zakresie 
innowacyjnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (TIK) oraz technik 
monitorowania i kontroli, ich rozwijanie i 
testowanie, ale również projekty 
demonstracyjne w wielkiej skali i działania 
poprzedzające komercyjne wykorzystanie 
w dążeniu do zapewnienia 

Zapewnienie pełnego przyjęcia i pełni 
korzyści dla konsumentów (w tym 
możliwości monitorowania przez nich 
własnego zużycia) wymaga 
indywidualnego dostosowania wydajności 
energetycznej tych technologii i usług do 
otoczenia, w którym będą stosowane, i ich 
optymalizacji. W tym celu wymagane są 
nie tylko badania naukowe w zakresie 
innowacyjnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (TIK) oraz technik 
monitorowania i kontroli, ich rozwijanie i 
testowanie, ale również projekty 
demonstracyjne w wielkiej skali i działania 
poprzedzające komercyjne wykorzystanie 
w dążeniu do zapewnienia 
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interoperacyjności i skalowalności. Tego 
rodzaju projekty powinny być 
ukierunkowane na opracowanie wspólnych 
procedur gromadzenia, zestawiania i 
analizy danych dotyczących zużycia 
energii i emisji w celu zwiększenia 
możliwości pomiarowych, przejrzystości, 
społecznej akceptacji, planowania i 
widoczności stosowania energii i jej 
skutków środowiskowych.

interoperacyjności i skalowalności. Tego 
rodzaju projekty powinny być 
ukierunkowane na opracowanie wspólnych 
procedur gromadzenia, zestawiania i 
analizy danych dotyczących zużycia 
energii i emisji w celu zwiększenia 
możliwości pomiarowych, przejrzystości,
prawidłowości, społecznej akceptacji, 
planowania i widoczności stosowania 
energii i jej skutków środowiskowych.

Or. en

Poprawka 746
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnienie pełnego przyjęcia i pełni 
korzyści dla konsumentów (w tym 
możliwości monitorowania przez nich 
własnego zużycia) wymaga
indywidualnego dostosowania wydajności 
energetycznej tych technologii i usług do 
otoczenia, w którym będą stosowane, i ich 
optymalizacji. W tym celu wymagane są 
nie tylko badania naukowe w zakresie 
innowacyjnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (TIK) oraz technik 
monitorowania i kontroli, ich rozwijanie i 
testowanie, ale również projekty 
demonstracyjne w wielkiej skali i działania 
poprzedzające komercyjne wykorzystanie 
w dążeniu do zapewnienia 
interoperacyjności i skalowalności. Tego 
rodzaju projekty powinny być 
ukierunkowane na opracowanie wspólnych 
procedur gromadzenia, zestawiania i 
analizy danych dotyczących zużycia 
energii i emisji w celu zwiększenia 
możliwości pomiarowych, przejrzystości, 
społecznej akceptacji, planowania i 

Zapewnienie pełnego przyjęcia i pełni 
korzyści dla konsumentów (w tym 
możliwości monitorowania przez nich 
własnego zużycia) wymaga poprawy
wydajności energetycznej tych technologii 
i usług, indywidualnego dostosowania ich
do otoczenia, w którym będą stosowane, a 
także ich optymalizacji. W tym celu
wymagane są nie tylko badania naukowe w 
zakresie innowacyjnych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) 
oraz technik monitorowania i kontroli, ich 
rozwijanie i testowanie, ale również 
projekty demonstracyjne w wielkiej skali i 
działania poprzedzające komercyjne 
wykorzystanie w dążeniu do zapewnienia 
interoperacyjności i skalowalności. Tego 
rodzaju projekty powinny być 
ukierunkowane na opracowanie wspólnych 
procedur gromadzenia, zestawiania i 
analizy danych dotyczących zużycia 
energii i emisji w celu zwiększenia 
możliwości pomiarowych, przejrzystości, 
społecznej akceptacji, planowania i 
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widoczności stosowania energii i jej 
skutków środowiskowych.

widoczności stosowania energii i jej 
skutków środowiskowych.

Or. en

Poprawka 747
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.2. Uwolnienie potencjału efektywnych 
i odnawialnych systemów grzewczych i 
chłodzących

3.1.2. Uwolnienie potencjału
konkurencyjnych pod względem kosztów,
efektywnych i odnawialnych systemów 
grzewczych i chłodzących

Or. en

Poprawka 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W całej Unii znaczna część energii jest 
zużywana do celów grzania i chłodzenia, a 
rozwój efektywnych technologii 
efektywnych pod względem kosztów, 
techniki integracji systemów, np. zdolność 
przyłączeniowa do sieci oferującej 
znormalizowane języki i usługi w tym 
zakresie, w znacznym stopniu przyczyniłby 
się do obniżenia zapotrzebowania na 
energię. Wymaga to badań i demonstracji 
nowych systemów i elementów do 
zastosowań przemysłowych i 
mieszkaniowych, np. w 
zdecentralizowanych i okręgowych 
instalacjach ciepłej wody użytkowej, 
grzewczych i chłodzących. W ich zakres 

W całej Unii znaczna część energii jest 
zużywana do celów grzania i chłodzenia, a 
rozwój zrównoważonych, efektywnych 
technologii efektywnych pod względem 
kosztów, techniki integracji systemów, np. 
zdolność przyłączeniowa do sieci 
oferującej znormalizowane języki i usługi 
w tym zakresie, w znacznym stopniu 
przyczyniłby się do obniżenia 
zapotrzebowania na energię. Wymaga to 
badań i demonstracji nowych systemów i 
elementów do zastosowań przemysłowych 
i mieszkaniowych, np. w 
zdecentralizowanych i okręgowych 
instalacjach ciepłej wody użytkowej, 
grzewczych i chłodzących. W ich zakres 
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powinny wchodzić różne technologie:
solarna grzewcza, geotermalna, 
wykorzystująca biomasę, pompy cieplne, 
kogeneracyjna itd., które spełniają wymogi 
dotyczące niemal zerowej emisji przez 
budynki i okręgi. Potrzebne są kolejne 
przełomowe rozwiązania, w szczególności 
w zakresie magazynowania energii cieplnej 
z odnawialnych źródeł energii, oraz 
wspieranie rozwoju i stosowania 
efektywnych kombinacji hybrydowych 
systemów grzewczych i chłodzących do 
zastosowań centralnych i 
zdecentralizowanych.

powinny wchodzić różne technologie:
solarna grzewcza, geotermalna, 
wykorzystująca biomasę, pompy cieplne, 
kogeneracyjna itd., które spełniają wymogi 
dotyczące niemal zerowej emisji przez 
budynki i okręgi. Potrzebne są kolejne 
przełomowe rozwiązania, w szczególności 
w zakresie magazynowania energii cieplnej 
z odnawialnych źródeł energii, oraz 
wspieranie rozwoju i stosowania 
efektywnych kombinacji hybrydowych 
systemów grzewczych i chłodzących do 
zastosowań centralnych i 
zdecentralizowanych.

Or. en

Poprawka 749
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W całej Unii znaczna część energii jest 
zużywana do celów grzania i chłodzenia, a 
rozwój efektywnych technologii
efektywnych pod względem kosztów, 
techniki integracji systemów, np. zdolność 
przyłączeniowa do sieci oferującej 
znormalizowane języki i usługi w tym 
zakresie, w znacznym stopniu przyczyniłby 
się do obniżenia zapotrzebowania na 
energię. Wymaga to badań i demonstracji 
nowych systemów i elementów do 
zastosowań przemysłowych i 
mieszkaniowych, np. w 
zdecentralizowanych i okręgowych 
instalacjach ciepłej wody użytkowej, 
grzewczych i chłodzących. W ich zakres 
powinny wchodzić różne technologie:
solarna grzewcza, geotermalna, 
wykorzystująca biomasę, pompy cieplne, 
kogeneracyjna itd., które spełniają wymogi 
dotyczące niemal zerowej emisji przez 

W całej Unii znaczna część energii jest 
zużywana do celów grzania i chłodzenia, a 
rozwój efektywnych technologii
konkurencyjnych pod względem kosztów, 
techniki integracji systemów, np. zdolność 
przyłączeniowa do sieci oferującej 
znormalizowane języki i usługi w tym 
zakresie, w znacznym stopniu przyczyniłby 
się do obniżenia zapotrzebowania na 
energię. Wymaga to badań i demonstracji 
nowych systemów i elementów do 
zastosowań przemysłowych, komercyjnych
i mieszkaniowych, np. w 
zdecentralizowanych i okręgowych 
instalacjach ciepłej wody użytkowej, 
grzewczych i chłodzących. W ich zakres 
powinny wchodzić różne technologie:
solarna grzewcza, geotermalna, 
wykorzystująca biomasę, pompy cieplne, 
kogeneracyjna itd., które spełniają wymogi 
dotyczące niemal zerowej emisji przez 
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budynki i okręgi. Potrzebne są kolejne 
przełomowe rozwiązania, w szczególności
w zakresie magazynowania energii cieplnej 
z odnawialnych źródeł energii, oraz 
wspieranie rozwoju i stosowania 
efektywnych kombinacji hybrydowych 
systemów grzewczych i chłodzących do 
zastosowań centralnych i 
zdecentralizowanych.

budynki i okręgi. Potrzebne są kolejne 
przełomowe rozwiązania, w szczególności 
w zakresie magazynowania energii cieplnej 
z odnawialnych źródeł energii, oraz 
wspieranie rozwoju i stosowania 
efektywnych kombinacji źródeł energii i 
technologii w dziedzinie hybrydowych 
systemów grzewczych i chłodzących do 
zastosowań centralnych i 
zdecentralizowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Poprawka 750
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby skuteczniej ograniczyć popyt na 
ogrzewanie i chłodzenie, środkom 
efektywności musi towarzyszyć 
jednoczesne wprowadzenie 



PE492.814v01-00 132/136 AM\907980PL.doc

PL

niskoemisyjnych i bezemisyjnych źródeł 
ogrzewania i chłodzenia po stronie 
podaży. Uwolnienie potencjału 
technologii ogrzewania i chłodzenia z 
wykorzystaniem energii odnawialnej 
wymaga znacznego nasilenia działalności 
badawczo-rozwojowej. Aby nadać 
właściwy impuls rozwojowi technologii 
ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem 
energii odnawialnej, należy zwiększyć ich 
efektywność i obniżyć koszty. Trzeba 
opracować nowe rozwiązania, zwłaszcza 
dotyczące budynków i rejonów o niemal 
zerowym zużyciu energii. W szczególności 
konieczne jest opracowanie 
zrównoważonego łańcucha dostaw 
biomasy o wysokiej efektywności i 
wykorzystywanie go, rozwój 
konkurencyjnych pod względem kosztów 
termicznych systemów słonecznych i 
budynków ogrzewanych energią 
słoneczną, wydajnych i efektywnych pod 
względem kosztów geotermalnych 
systemów grzewczych, zoptymalizowanych 
pod względem kosztów pomp cieplnych, 
efektywnych technologii wspomagających 
(magazynowanie energii cieplnej i 
systemy hybrydowe), a także 
inteligentnych sieci energii termicznej.

Or. en

Poprawka 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary miejskie należą do największych 
konsumentów energii w Uniii i emitują 
odpowiednio dużą ilość gazów 
cieplarnianych, generując przy tym 
znaczną ilość substancji 

Obszary miejskie należą do największych 
konsumentów energii w Uniii i emitują 
odpowiednio dużą ilość gazów 
cieplarnianych, generując przy tym 
znaczną ilość substancji 
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zanieczyszczających powietrze.
Jednocześnie są dotknięte pogarszającą się 
jakością powietrza i zmianą klimatu, więc 
muszą opracować własne strategie 
łagodzenia skutków i adaptacji do nich. Z 
tego względu znalezienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie energii (efektywność 
energetyczna, systemy zaopatrzenia w 
energię elektryczną, grzewczą i chłodzącą), 
zintegrowane z transportem, uzdatnianiem 
ścieków i wody oraz rozwiązaniami w 
zakresie TIK przeznaczonymi do 
zastosowania w środowisku miejskim ma 
kluczowe znaczenie dla transformacji w 
kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego.
Należy rozważyć ukierunkowane 
inicjatywy wspierające przekształcanie 
przemysłowych łańcuchów wartości w 
sektorze energii, transportu i TIK w 
kierunku inteligentnych zastosowań 
miejskich. Jednocześnie należy opracować 
i sprawdzić w pełnej skali nowe modele 
technologiczne, organizacyjne, biznesowe i 
w zakresie planowania zgodnie z 
potrzebami i środkami miast i 
społeczności. Konieczne są też badania 
ukierunkowane na poznanie kwestii 
społecznych, gospodarczych i kulturowych 
stanowiących elementy tej transformacji.

zanieczyszczających powietrze. W związku 
z tym istnieje potrzeba wspierania 
zintegrowanych strategii systemowego 
rozwoju obszarów miejskich, 
uwzględniających efektywność 
energetyczną, dostępność, tereny zielone, 
adaptację siedlisk oraz integrację 
społeczną. Jednocześnie są dotknięte 
pogarszającą się jakością powietrza i 
zmianą klimatu, więc muszą opracować 
własne strategie łagodzenia skutków i 
adaptacji do nich. Z tego względu 
znalezienie innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie energii (efektywność 
energetyczna, systemy zaopatrzenia w 
energię elektryczną, grzewczą i chłodzącą), 
zintegrowane z transportem, uzdatnianiem 
ścieków i wody oraz rozwiązaniami w 
zakresie TIK przeznaczonymi do 
zastosowania w środowisku miejskim ma 
kluczowe znaczenie dla transformacji w 
kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego.
Należy rozważyć ukierunkowane 
inicjatywy wspierające przekształcanie 
przemysłowych łańcuchów wartości w 
sektorze energii, transportu i TIK w 
kierunku inteligentnych zastosowań 
miejskich. Jednocześnie należy opracować 
i sprawdzić w pełnej skali nowe modele 
technologiczne, organizacyjne, biznesowe i 
w zakresie planowania zgodnie z 
potrzebami i środkami miast i
społeczności. Konieczne są też badania 
ukierunkowane na poznanie kwestii 
społecznych, gospodarczych i kulturowych 
stanowiących elementy tej transformacji.

Or. en

Poprawka 752
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary miejskie należą do największych 
konsumentów energii w Uniii i emitują 
odpowiednio dużą ilość gazów 
cieplarnianych, generując przy tym 
znaczną ilość substancji 
zanieczyszczających powietrze.
Jednocześnie są dotknięte pogarszającą się 
jakością powietrza i zmianą klimatu, więc 
muszą opracować własne strategie 
łagodzenia skutków i adaptacji do nich. Z 
tego względu znalezienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie energii (efektywność 
energetyczna, systemy zaopatrzenia w 
energię elektryczną, grzewczą i chłodzącą), 
zintegrowane z transportem, uzdatnianiem 
ścieków i wody oraz rozwiązaniami w 
zakresie TIK przeznaczonymi do 
zastosowania w środowisku miejskim ma 
kluczowe znaczenie dla transformacji w 
kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego.
Należy rozważyć ukierunkowane 
inicjatywy wspierające przekształcanie 
przemysłowych łańcuchów wartości w 
sektorze energii, transportu i TIK w 
kierunku inteligentnych zastosowań 
miejskich. Jednocześnie należy opracować 
i sprawdzić w pełnej skali nowe modele 
technologiczne, organizacyjne, biznesowe i 
w zakresie planowania zgodnie z 
potrzebami i środkami miast i 
społeczności. Konieczne są też badania 
ukierunkowane na poznanie kwestii 
społecznych, gospodarczych i kulturowych 
stanowiących elementy tej transformacji.

Obszary miejskie należą do największych 
konsumentów energii w Unii i emitują 
odpowiednio dużą ilość gazów 
cieplarnianych, generując przy tym 
znaczną ilość substancji 
zanieczyszczających. Jednocześnie są 
dotknięte pogarszającą się jakością 
powietrza i zmianą klimatu, więc muszą 
opracować własne strategie łagodzenia 
skutków i adaptacji do nich. Z tego 
względu znalezienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie energii mających na 
celu ograniczenie ogólnego zużycia 
energii oraz rozwój innowacyjnych 
systemowych rozwiązań w zakresie energii 
(odnawialne źródła energii, efektywność 
energetyczna, systemy zaopatrzenia w 
energię elektryczną, grzewczą i chłodzącą), 
zintegrowane z transportem, uzdatnianiem 
ścieków i wody oraz rozwiązaniami w 
zakresie TIK przeznaczonymi do 
zastosowania w środowisku miejskim ma 
kluczowe znaczenie dla transformacji w 
kierunku energooszczędnego
społeczeństwa opartego na odnawialnych 
źródłach energii. Należy rozważyć 
ukierunkowane inicjatywy wspierające 
przekształcanie przemysłowych łańcuchów 
wartości w sektorze energii, transportu i 
TIK w kierunku inteligentnych zastosowań 
miejskich. Jednocześnie należy opracować 
i sprawdzić w pełnej skali nowe modele 
technologiczne, organizacyjne, biznesowe i 
w zakresie planowania zgodnie z 
potrzebami i środkami miast i 
społeczności. Konieczne są też badania 
ukierunkowane na poznanie kwestii 
społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych i kulturowych 
stanowiących elementy tej transformacji.

Or. en
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Poprawka 753
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary miejskie należą do największych 
konsumentów energii w Unii i emitują 
odpowiednio dużą ilość gazów 
cieplarnianych, generując przy tym 
znaczną ilość substancji 
zanieczyszczających powietrze.
Jednocześnie są dotknięte pogarszającą się 
jakością powietrza i zmianą klimatu, więc 
muszą opracować własne strategie 
łagodzenia skutków i adaptacji do nich. Z 
tego względu znalezienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie energii (efektywność 
energetyczna, systemy zaopatrzenia w 
energię elektryczną, grzewczą i chłodzącą), 
zintegrowane z transportem, uzdatnianiem 
ścieków i wody oraz rozwiązaniami w 
zakresie TIK przeznaczonymi do 
zastosowania w środowisku miejskim ma 
kluczowe znaczenie dla transformacji w 
kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego.
Należy rozważyć ukierunkowane 
inicjatywy wspierające przekształcanie 
przemysłowych łańcuchów wartości w 
sektorze energii, transportu i TIK w 
kierunku inteligentnych zastosowań 
miejskich. Jednocześnie należy opracować 
i sprawdzić w pełnej skali nowe modele 
technologiczne, organizacyjne, biznesowe i 
w zakresie planowania zgodnie z 
potrzebami i środkami miast i 
społeczności. Konieczne są też badania 
ukierunkowane na poznanie kwestii 
społecznych, gospodarczych i kulturowych 
stanowiących elementy tej transformacji.

Obszary miejskie należą do największych 
konsumentów energii w Unii i emitują 
odpowiednio dużą ilość gazów 
cieplarnianych, generując przy tym 
znaczną ilość substancji 
zanieczyszczających powietrze.
Jednocześnie są dotknięte pogarszającą się 
jakością powietrza i zmianą klimatu, więc 
muszą opracować własne strategie 
łagodzenia skutków i adaptacji do nich. Z 
tego względu znalezienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie energii (efektywność 
energetyczna, systemy zaopatrzenia w 
energię elektryczną, grzewczą i chłodzącą), 
zintegrowane z ekologicznie czystym
transportem (w tym również morskim) 
i pojazdami, uzdatnianiem ścieków i wody 
oraz rozwiązaniami w zakresie TIK 
przeznaczonymi do zastosowania w 
środowisku miejskim ma kluczowe 
znaczenie dla transformacji w kierunku 
społeczeństwa niskoemisyjnego. Należy 
rozważyć ukierunkowane inicjatywy 
wspierające przekształcanie 
przemysłowych łańcuchów wartości w 
sektorze energii, transportu i TIK w 
kierunku inteligentnych zastosowań 
miejskich. Jednocześnie należy opracować 
i sprawdzić w pełnej skali nowe modele 
technologiczne, organizacyjne, biznesowe i 
w zakresie planowania zgodnie z 
potrzebami i środkami miast i 
społeczności. Należy położyć nacisk na 
połączenie szerokiej gamy badań nad 
nowymi rozwiązaniami rynkowymi i 
technologiami przynoszącymi 
długofalową wizję. Konieczne są też 
badania ukierunkowane na poznanie 
kwestii społecznych, gospodarczych i 
kulturowych stanowiących elementy tej 
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transformacji.

Or. en


