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Poprawka 378
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu stymulowania znaczących 
postępów na granicach poznania ERBN 
będzie wspierać indywidualne zespoły w 
prowadzeniu badań w dowolnej dziedzinie 
naukowych i technologicznych badań 
podstawowych wchodzącej w zakres 
programu „Horyzont 2020”, w tym w 
naukach inżynieryjnych, społecznych i 
humanistycznych. W stosownych 
przypadkach, w zależności od celów 
ERBN i potrzeb w zakresie skutecznej 
realizacji, mogą zostać uwzględnione 
szczególne tematy badawcze lub grupy 
docelowe (np. naukowcy nowego 
pokolenia/powstające zespoły). Szczególna 
uwaga zostanie poświęcona powstającym i 
szybko rozwijającym się obszarom na 
granicy wiedzy oraz dotyczącym kilku 
dyscyplin.

W celu stymulowania znaczących 
postępów na granicach poznania ERBN 
będzie wspierać indywidualne zespoły w 
prowadzeniu badań w dowolnej dziedzinie 
naukowych i technologicznych badań 
podstawowych wchodzącej w zakres 
programu „Horyzont 2020”, w tym w 
naukach inżynieryjnych, społecznych i 
humanistycznych a także będzie ogłaszać 
specjalne przetargi, w których 
uczestnictwo będzie zarezerwowane dla 
wybitnych naukowców, którzy nie mają 
możliwości prowadzenia badań w kraju 
pochodzenia i niemożliwe jest 
przeniesienie dotacji do ich kraju 
pochodzenia. W stosownych przypadkach, 
w zależności od celów ERBN i potrzeb w 
zakresie skutecznej realizacji, mogą zostać 
uwzględnione szczególne tematy badawcze 
lub grupy docelowe (np. naukowcy 
nowego pokolenia/powstające zespoły). 
Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
powstającym i szybko rozwijającym się 
obszarom na granicy wiedzy oraz 
dotyczącym kilku dyscyplin.

Or. it

Poprawka 379
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu stymulowania znaczących 
postępów na granicach poznania ERBN 
będzie wspierać indywidualne zespoły w 
prowadzeniu badań w dowolnej dziedzinie 
naukowych i technologicznych badań 
podstawowych wchodzącej w zakres 
programu „Horyzont 2020”, w tym w 
naukach inżynieryjnych, społecznych i 
humanistycznych. W stosownych 
przypadkach, w zależności od celów 
ERBN i potrzeb w zakresie skutecznej 
realizacji, mogą zostać uwzględnione 
szczególne tematy badawcze lub grupy 
docelowe (np. naukowcy nowego 
pokolenia/powstające zespoły). Szczególna 
uwaga zostanie poświęcona powstającym i 
szybko rozwijającym się obszarom na 
granicy wiedzy oraz dotyczącym kilku 
dyscyplin.

W celu stymulowania znaczących 
postępów na granicach poznania ERBN 
będzie wspierać indywidualne zespoły w 
prowadzeniu badań w dowolnej dziedzinie 
naukowych i technologicznych badań 
podstawowych wchodzącej w zakres 
programu „Horyzont 2020”, w tym w 
naukach inżynieryjnych, społecznych i 
humanistycznych. W stosownych 
przypadkach, w zależności od celów 
ERBN i potrzeb w zakresie skutecznej 
realizacji, mogą zostać uwzględnione 
szczególne tematy badawcze lub grupy 
docelowe (np. naukowcy nowego 
pokolenia/powstające zespoły, kobiety).
Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
powstającym i szybko rozwijającym się 
obszarom na granicy wiedzy oraz 
dotyczącym kilku dyscyplin.

Or. en

Poprawka 380
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależni naukowcy z dowolnego kraju 
na świecie i w dowolnym wieku, łącznie z 
początkującymi naukowcami, których 
celem jest zostanie samodzielnymi 
niezależnymi kierownikami badawczymi, 
uzyskają wsparcie, które umożliwi im 
prowadzenie badań w Europie.

Niezależni naukowcy z dowolnego kraju 
na świecie i w dowolnym wieku, łącznie z 
początkującymi naukowcami, których 
celem jest zostanie samodzielnymi 
niezależnymi kierownikami badawczymi, 
uzyskają wsparcie, które umożliwi im 
prowadzenie badań w Europie. Można 
również wspierać powrót i ponowną 
integrację naukowców po zakończeniu 
okresu finansowania z ERBN, szczególnie 
w połączeniu z programem „stanowisk 
EPB”.
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Or. en

Poprawka 381
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależni naukowcy z dowolnego kraju 
na świecie i w dowolnym wieku, łącznie z 
początkującymi naukowcami, których 
celem jest zostanie samodzielnymi 
niezależnymi kierownikami badawczymi, 
uzyskają wsparcie, które umożliwi im 
prowadzenie badań w Europie.

Niezależni naukowcy z dowolnego kraju 
na świecie i w dowolnym wieku oraz 
dowolnej płci, łącznie z początkującymi 
naukowcami, których celem jest zostanie 
samodzielnymi niezależnymi 
kierownikami badawczymi, uzyskają 
wsparcie, które umożliwi im prowadzenie 
badań w Europie.

Or. en

Poprawka 382
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania między wybitnymi naukowcami z 
różnych państw członkowskich będą 
również wspierane za pomocą dotacji
ERBN w zakresie synergii, która w 
poprzednim programie ramowym okazała 
się bardzo atrakcyjna dla naukowców.

Or. en

Poprawka 383
Lena Kolarska-Bobińska
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program będzie kierował się podejściem 
opartym na „inspirowaniu przez 
naukowców”. Oznacza to, że ERBN będzie 
wspierać projekty dotyczące zagadnień 
wybranych samodzielnie przez 
naukowców, które mieszczą się w zakresie 
zaproszeń do składania wniosków.
Wnioski będą oceniane jedynie na 
podstawie kryterium doskonałości w 
ramach oceny niezależnych ekspertów oraz 
przy uwzględnieniu wysokiej jakości pracy 
nowych grup, naukowców nowego 
pokolenia, jak również zespołów o 
ustalonej pozycji i przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na wnioski o wybitnie 
pionierskim charakterze i odpowiednio 
wysokim stopniu ryzyka.

Program będzie kierował się podejściem 
opartym na „inspirowaniu przez 
naukowców”. Oznacza to, że ERBN będzie 
wspierać projekty dotyczące zagadnień 
wybranych samodzielnie przez 
naukowców, które mieszczą się w zakresie 
zaproszeń do składania wniosków.
Wnioski będą oceniane na podstawie 
kryterium doskonałości w ramach oceny 
niezależnych ekspertów oraz przy 
uwzględnieniu wysokiej jakości pracy 
nowych grup, naukowców nowego 
pokolenia, zwłaszcza w najsłabiej 
rozwiniętych regionach, jak również 
zespołów o ustalonej pozycji i przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na wnioski o 
wybitnie pionierskim charakterze i 
odpowiednio wysokim stopniu ryzyka.

Or. en

Poprawka 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program będzie kierował się podejściem 
opartym na „inspirowaniu przez 
naukowców”. Oznacza to, że ERBN będzie 
wspierać projekty dotyczące zagadnień 
wybranych samodzielnie przez 
naukowców, które mieszczą się w zakresie 
zaproszeń do składania wniosków.
Wnioski będą oceniane jedynie na 
podstawie kryterium doskonałości w 
ramach oceny niezależnych ekspertów oraz 
przy uwzględnieniu wysokiej jakości pracy 
nowych grup, naukowców nowego 

Program będzie kierował się podejściem 
opartym na „inspirowaniu przez 
naukowców”. Oznacza to, że ERBN będzie 
wspierać projekty dotyczące zagadnień 
wybranych samodzielnie przez 
naukowców, które mieszczą się w zakresie 
zaproszeń do składania wniosków.
Wnioski będą oceniane jedynie na 
podstawie kryterium doskonałości w 
ramach oceny niezależnych ekspertów oraz 
przy uwzględnieniu wysokiej jakości pracy 
nowych grup, naukowców nowego 
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pokolenia, jak również zespołów o 
ustalonej pozycji i przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na wnioski o wybitnie 
pionierskim charakterze i odpowiednio 
wysokim stopniu ryzyka.

pokolenia, jak również zespołów o 
ustalonej pozycji, równości płci i przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na wnioski o 
wybitnie pionierskim charakterze i 
odpowiednio wysokim stopniu ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Carvalho, poprawka 44.

Poprawka 385
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Strategia naukowa: 1) Opracowanie strategii naukowej:

Or. en

Poprawka 386
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Zarządzanie naukowe, monitorowanie i 
kontrola jakości:

2) Prowadzenie zarządzania naukowego, 
monitorowania i kontroli jakości:

Or. en

Poprawka 387
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1 – punkt 2 – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– określanie stanowiska, jeśli jest to 
właściwe z naukowego punktu widzenia, w 
sprawie realizacji zaproszeń do składania 
wniosków i zarządzania nimi, kryteriów 
oceny oraz procedur oceny niezależnych 
ekspertów, łącznie z wyborem ekspertów, 
metod oceny niezależnych ekspertów i 
oceny wniosków oraz koniecznych zasad i 
wytycznych dotyczących realizacji, na 
podstawie których pod nadzorem rady 
naukowej wybierane będą wnioski objęte 
dofinansowaniem; a także innych 
zagadnień wpływających na osiągnięcia i 
skutki działań ERBN oraz jakości 
prowadzonych badań, łącznie z 
podstawowymi postanowieniami 
zawartymi we wzorze umowy ERBN w 
sprawie przyznania dotacji;

– określanie stanowiska, jeśli jest to 
właściwe z naukowego punktu widzenia, w 
sprawie realizacji zaproszeń do składania 
wniosków i zarządzania nimi, opracowanie
kryteriów oceny oraz procedur oceny 
niezależnych ekspertów, łącznie z 
wyborem ekspertów, metod oceny 
niezależnych ekspertów i oceny wniosków 
oraz koniecznych zasad i wytycznych 
dotyczących realizacji, na podstawie 
których pod nadzorem rady naukowej 
wybierane będą wnioski objęte 
dofinansowaniem; a także innych 
zagadnień wpływających na osiągnięcia i 
skutki działań ERBN oraz jakości 
prowadzonych badań, łącznie z 
podstawowymi postanowieniami 
zawartymi we wzorze umowy ERBN w 
sprawie przyznania dotacji;

Or. en

Poprawka 388
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Komunikacja i upowszechnianie: 3) Organizowanie komunikacji i 
upowszechniania:

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości tekstu.

Poprawka 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1 – punkt 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zapewnienie komunikowania działań i 
osiągnięć ERBN środowisku naukowemu i
najważniejszym zainteresowanym 
stronom;

– zapewnienie komunikowania działań i 
osiągnięć ERBN środowisku naukowemu,
najważniejszym zainteresowanym stronom
oraz regionalnym i krajowym agencjom 
finansującym;

Or. en

Poprawka 390
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1 – punkt 3 – tiret pierwsze a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- próba wspierania czynnego 
zaangażowania naukowców z 
niedostatecznie reprezentowanych 
regionów europejskich;

Or. en

Poprawka 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1 – punkt 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– systematyczne przedstawianie Komisji 
sprawozdań z działalności.

– systematyczne przedstawianie Komisji, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdań z działalności.

Or. fr
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Poprawka 392
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie rady naukowej otrzymują 
wynagrodzenie za wykonywanie 
powierzonych im zadań w formie 
honorariów oraz, w stosownych 
przypadkach, zwrotu kosztów podróży i 
kosztów utrzymania.

Członkowie rady naukowej otrzymują 
wynagrodzenie za wykonywanie 
powierzonych im zadań w formie 
honorariów oraz, w stosownych 
przypadkach, zwrotu 50% odpowiednio 
udokumentowanych kosztów podróży i 
kosztów utrzymania.

Or. it

Uzasadnienie

Należy określić maksymalny pułap zwrotu kosztów podróży i kosztów utrzymania w celu 
uniknięcia nadużyć i rozproszenia zasobów.

Poprawka 393
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący ERBNna okres 
mianowania zamieszka w Brukseli i 
przeznaczy większą część swojego czasu17

na sprawy ERBN. Jego wynagrodzenie 
będzie ustalone na poziomie 
odpowiadającym ścisłemu kierownictwu 
Komisji.

Przewodniczący ERBN na okres 
mianowania zamieszka w Brukseli. Jego 
wynagrodzenie będzie ustalone na 
poziomie odpowiadającym ścisłemu 
kierownictwu Komisji.

Or. it
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Poprawka 394
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada naukowa wybiera spośród swych 
członków trzech wiceprzewodniczących, 
którzy wspomagają przewodniczącego w 
jego funkcjach reprezentacyjnych i 
organizacyjnych. Mogą oni również 
posiadać tytuł wiceprzewodniczącego 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Rada naukowa wybiera spośród swych 
członków wiceprzewodniczącego, który 
wspomaga przewodniczącego w jego 
funkcjach reprezentacyjnych i 
organizacyjnych. Posiada on tytuł 
wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych.

Or. it

Poprawka 395
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trzech wiceprzewodniczących rady 
naukowej otrzyma wsparcie w celu 
zapewnienia odpowiedniej lokalnej 
pomocy administracyjnej w ich 
macierzystych instytutach.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Aby uniknąć rozproszenia zasobów nie należy powielać struktur biurokratycznych.

Poprawka 396
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący ERBN oraz członkowie 
rady naukowej pełnią swoje funkcje na 
podstawie wyłącznego mandatu, w pełnym 
wymiarze godzin.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości i niezależności ERBN należy określić warunki pełnienia tej 
funkcji zawodowej.

Poprawka 397
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ERBN będzie zarządzana przez 
pracowników zatrudnionych specjalnie w 
tym celu, w tym w miarę potrzeb przez 
urzędników instytucji unijnych; zakres 
zarządzania obejmie wyłącznie rzeczywiste 
potrzeby administracyjne w celu 
zapewnienia stabilności i ciągłości 
niezbędnych do skutecznego zarządzania.

ERBN będzie zarządzana przez 
pracowników zatrudnionych specjalnie w 
tym celu a zakres zarządzania obejmie 
wyłącznie rzeczywiste potrzeby 
administracyjne w celu zapewnienia 
stabilności i ciągłości niezbędnych do 
skutecznego zarządzania.

Or. it

Poprawka 398
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ERBN będzie zarządzana przez
pracowników zatrudnionych specjalnie w 

ERBN będzie zarządzana przez już
zatrudnionych urzędników instytucji 
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tym celu, w tym w miarę potrzeb przez
urzędników instytucji unijnych; zakres 
zarządzania obejmie wyłącznie rzeczywiste 
potrzeby administracyjne w celu 
zapewnienia stabilności i ciągłości 
niezbędnych do skutecznego zarządzania.

unijnych a zakres zarządzania obejmie 
wyłącznie rzeczywiste potrzeby 
administracyjne w celu zapewnienia 
stabilności i ciągłości niezbędnych do 
skutecznego zarządzania..

Or. it

Poprawka 399
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– mianuje dyrektora i personel wyższego 
szczebla specjalnej jednostki ds. realizacji, 
z uwzględnieniem opinii rady naukowej;

mianuje i odwołuje dyrektora i personel 
wyższego szczebla specjalnej jednostki ds. 
realizacji, z uwzględnieniem opinii rady 
naukowej;

Or. fr

Poprawka 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– regularnie informuje komitet 
programowy o realizacji programu.

– regularnie informuje komitet 
programowy o realizacji i wynikach
programu, dbając o stałe przekazywanie 
mu najnowszych informacji.

Or. en

Poprawka 401
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– regularnie informuje komitet 
programowy o realizacji programu.

regularnie informuje komitet programowy, 
Parlament Europejski i Radę o realizacji 
działań ERBN.

Or. it

Uzasadnienie

Należy zapewnić większą przejrzystość i lepszą kontrolę działań ERBN.

Poprawka 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie dużego pakietu nowo 
powstałych, wspólnych i obciążonych 
wysokim ryzykiem wizjonerskich 
projektów badawczych w obszarze nauki i 
technologii jest konieczne, aby skutecznie 
zbadać nowe podstawy radykalnie nowych 
technologii przyszłości. Działanie to, 
poprzez swój wyraźnie nienastawiony na 
krótkoterminowe wyniki i nienakazowy 
charakter, dopuszcza nowe koncepcje, 
niezależnie od tego, kiedy i gdzie powstają, 
w najszerszym możliwym zakresie 
tematów i dyscyplin. Czuwanie nad tak 
kruchymi koncepcjami wymaga zręcznego, 
interdyscyplinarnego podejścia 
pozbawionego negatywnego postrzegania 
kwestii ryzyka, które dalece wykracza poza 
sferę ściśle technologiczną. Przyciąganie i 
zachęcanie nowych podmiotów o dużym 
potencjale, takich jak młodzi naukowcy i 
najbardziej zaawansowane technicznie 
MŚP, do udziału w badaniach naukowych i 
innowacjach ma ponadto istotne znaczenie 

Wspieranie dużego pakietu wspólnych i 
obciążonych wysokim ryzykiem 
wizjonerskich projektów badawczych w 
obszarze nauki i technologii na ich 
wczesnym etapie jest konieczne, aby 
skutecznie zbadać nowe podstawy 
radykalnie nowych technologii przyszłości.
Działanie to, poprzez swój wyraźnie 
nienastawiony na krótkoterminowe wyniki 
i nienakazowy charakter, dopuszcza nowe 
koncepcje, niezależnie od tego, kiedy i 
gdzie powstają, w najszerszym możliwym 
zakresie tematów i dyscyplin. Czuwanie 
nad tak kruchymi koncepcjami wymaga 
zręcznego, interdyscyplinarnego podejścia 
pozbawionego negatywnego postrzegania 
kwestii ryzyka, które dalece wykracza poza 
sferę ściśle technologiczną. Przyciąganie i 
zachęcanie nowych podmiotów o dużym 
potencjale, takich jak młodzi naukowcy i 
najbardziej zaawansowane technicznie 
MŚP, do udziału w badaniach naukowych i 
innowacjach ma ponadto istotne znaczenie 
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dla wychowania przyszłych liderów nauki i 
przemysłu.

dla wychowania przyszłych liderów nauki i 
przemysłu.

Or. en

Poprawka 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w obszarze trzech filarów FET 
uzupełnia szeroki zakres działań 
sieciowych i środowiskowych, które mają 
na celu utworzenie urodzajnej i tętniącej 
życiem, europejskiej bazy koncentrujących 
się na postępie badań naukowych 
ukierunkowanych na przyszłe technologie.
Przyczynią się do przyszłego rozwoju 
działań w zakresie FET, wspierania 
dyskusji o skutkach nowych technologii 
oraz do ich przyspieszenia.

Działania w obszarze trzech filarów FET 
uzupełnia szeroki zakres działań 
sieciowych i środowiskowych, które mają 
na celu utworzenie urodzajnej i tętniącej 
życiem, europejskiej bazy koncentrujących 
się na postępie badań naukowych 
ukierunkowanych na przyszłe technologie.
Przyczynią się do przyszłego rozwoju 
działań w zakresie FET, wspierania 
dyskusji o skutkach nowych technologii 
oraz do ich przyspieszenia. Działania FET 
powinny być otwarte na opartą na 
wspólnocie interesów i wzajemnych 
korzyściach współpracę z krajami 
trzecimi, przy jednoczesnej ochronie 
interesów europejskich.

Or. en

Poprawka 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet doradczy ds. FET przedstawi 
opinie zainteresowanych stron na temat 
ogólnej strategii naukowej, łącznie z 
definicją programu prac.

Komisja będzie miała obowiązek 
konsultowania się w sprawie programu 
FEST z zainteresowanymi podmiotami, w 
tym z naukowcami, badaczami oraz 
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renomowanymi i odpowiednio 
wykwalifikowanymi inżynierami, 
gwarantującymi różnorodność obszarów 
badawczych i działającymi w swoim 
własnym imieniu, w celu zasięgnięcia 
opinii na temat ogólnej strategii naukowej. 
Konsultacje będą dotyczyć w szczególności 
ustanowienia priorytetów w programie 
prac oraz wprowadzenia niezbędnych 
zmian, w tym zaproszeń do składania ofert 
i kryteriów, aby uniknąć powielania 
działań.

Aby zapobiegać powielaniu wysiłków, 
Komisja powinna dążyć do tego, aby w 
trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” w miarę możliwości 
wykorzystywano do konsultacji istniejące 
instrumenty, takie jak np. europejskie 
partnerstwa innowacyjne, europejskie 
platformy technologiczne oraz inicjatywy 
w zakresie wspólnego planowania.

Or. en

Poprawka 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 2 – podpunkt 2.4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 60% zasobów FEST zostanie 
przeznaczone na oddolne wspólne 
pionierskie badania naukowe we 
wszystkich dziedzinach, a nie więcej niż 
25% zostanie przeznaczone na realizację 
kilku ambitnych inicjatyw modelowych 
FEST.

Or. en



AM\907981PL.doc 17/140 PE492.815v01-00

PL

Poprawka 406
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel ten można w szczególności osiągnąć 
poprzez organizację i podnoszenie jakości 
znacznej części szkoleń początkowych, 
przeznaczonych dla początkujących 
naukowców i doktorantów w państwach 
członkowskich i krajach stowarzyszonych.
Wyposażenie początkujących naukowców 
w różnorodne umiejętności, które 
umożliwią im stawianie czoła bieżącym i 
przyszłym wyzwaniom, zapewni 
następnemu pokoleniu naukowców 
korzyści w postaci lepszych perspektyw 
kariery zawodowej zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym, a przy tym
podniesie atrakcyjność kariery naukowej 
wśród młodych ludzi.

Cel ten można w szczególności osiągnąć 
poprzez organizację i podnoszenie jakości 
znacznej części szkoleń początkowych, 
przeznaczonych dla początkujących 
naukowców i doktorantów w państwach 
członkowskich i krajach stowarzyszonych.
Wyposażenie początkujących naukowców 
w różnorodne umiejętności, które 
umożliwią im stawianie czoła bieżącym i 
przyszłym wyzwaniom, zapewni 
następnemu pokoleniu naukowców 
korzyści w postaci lepszych perspektyw 
kariery zawodowej zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym, w tym w 
nienastawionym na zysk sektorze 
społeczeństwa obywatelskiego, a przy tym 
podniesie atrakcyjność kariery naukowej 
wśród młodych ludzi.

Or. en

Poprawka 407
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel ten można w szczególności osiągnąć 
poprzez organizację i podnoszenie jakości 
znacznej części szkoleń początkowych, 
przeznaczonych dla początkujących 
naukowców i doktorantów w państwach 
członkowskich i krajach stowarzyszonych. 
Wyposażenie początkujących naukowców 

Cel ten można w szczególności osiągnąć 
poprzez organizację i podnoszenie jakości 
znacznej części szkoleń początkowych, 
przeznaczonych dla początkujących 
naukowców i doktorantów w państwach 
członkowskich i krajach stowarzyszonych. 
Wyposażenie początkujących naukowców 
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w różnorodne umiejętności, które 
umożliwią im stawianie czoła bieżącym i 
przyszłym wyzwaniom, zapewni 
następnemu pokoleniu naukowców 
korzyści w postaci lepszych perspektyw 
kariery zawodowej zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym, a przy tym 
podniesie atrakcyjność kariery naukowej 
wśród młodych ludzi.

w różnorodne umiejętności, które 
umożliwią im stawianie czoła bieżącym i 
przyszłym wyzwaniom, zapewni 
następnemu pokoleniu naukowców 
korzyści w postaci lepszych perspektyw 
kariery zawodowej zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym, a przy tym 
podniesie atrakcyjność kariery naukowej 
wśród młodych ludzi. Również z tego 
powodu doktoranci muszą być wyraźnie 
uznani za jedną z kluczowych grup 
docelowych nowego programu na rzecz 
edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu, 
przy czym należy czuwać nad 
komplementarnością środków ze środkami 
z programu „Horyzont 2020”.

Or. fr

Poprawka 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie będzie realizowane poprzez 
wspieranie wybranych w drodze konkursu 
w całej Unii programów szkoleniowych w 
zakresie badań naukowych, realizowanych 
przez partnerstwa z udziałem wyższych 
uczelni, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw, MŚP i innych podmiotów 
społeczno-ekonomicznych z różnych 
krajów w Europie i poza nią. Wsparcie 
będzie udzielone również pojedynczym 
instytucjom dysponującym możliwościami 
zapewnienia otoczenia, które w takim 
samym stopniu sprzyja rozwojowi. Należy 
zapewnić elastyczną realizację celów, aby 
móc uwzględnić różne potrzeby.
Zazwyczaj działające z powodzeniem 
partnerstwa przyjmują postać sieci 
szkoleniowych w zakresie badań 
naukowych lub doktoratów 

Działanie będzie realizowane poprzez 
wspieranie wybranych w drodze konkursu 
w całej Unii programów szkoleniowych w 
zakresie badań naukowych,
umożliwiających naukowcom rozwijanie 
ich karier badawczych i realizowanych 
przez partnerstwa z udziałem wyższych 
uczelni, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw, MŚP i innych podmiotów 
społeczno-ekonomicznych z różnych 
krajów w Europie i poza nią. Wsparcie 
będzie udzielone również pojedynczym 
instytucjom dysponującym możliwościami 
zapewnienia otoczenia, które w takim 
samym stopniu sprzyja rozwojowi. Należy 
zapewnić elastyczną realizację celów, aby 
móc uwzględnić różne potrzeby.
Zazwyczaj działające z powodzeniem 
partnerstwa przyjmują m.in. postać sieci 
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przemysłowych, podczas gdy pojedyncze 
instytucje typowo angażują się w 
innowacyjne studia doktoranckie. W tych 
ramach przewiduje się wsparcie dla 
najlepszych początkujących naukowców z 
dowolnego kraju, aby mogli uczestniczyć 
w tak doskonałych programach.

szkoleniowych w zakresie badań 
naukowych lub doktoratów 
przemysłowych, choć nie jest to 
konieczne, podczas gdy pojedyncze 
instytucje typowo angażują się w 
innowacyjne studia doktoranckie. W tych 
ramach przewiduje się wsparcie dla 
najlepszych początkujących naukowców z 
dowolnego kraju, aby mogli uczestniczyć 
w tak doskonałych programach.

Or. en

Poprawka 409
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie będzie realizowane poprzez 
wspieranie wybranych w drodze konkursu 
w całej Unii programów szkoleniowych w 
zakresie badań naukowych, realizowanych 
przez partnerstwa z udziałem wyższych 
uczelni, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw, MŚP i innych podmiotów 
społeczno-ekonomicznych z różnych 
krajów w Europie i poza nią. Wsparcie 
będzie udzielone również pojedynczym 
instytucjom dysponującym możliwościami 
zapewnienia otoczenia, które w takim 
samym stopniu sprzyja rozwojowi. Należy 
zapewnić elastyczną realizację celów, aby 
móc uwzględnić różne potrzeby.
Zazwyczaj działające z powodzeniem 
partnerstwa przyjmują postać sieci 
szkoleniowych w zakresie badań 
naukowych lub doktoratów 
przemysłowych, podczas gdy pojedyncze 
instytucje typowo angażują się w 
innowacyjne studia doktoranckie. W tych 
ramach przewiduje się wsparcie dla 
najlepszych początkujących naukowców z 
dowolnego kraju, aby mogli uczestniczyć 

Działanie będzie realizowane poprzez 
wspieranie wybranych w drodze konkursu 
w całej Unii programów szkoleniowych w 
zakresie badań naukowych, realizowanych 
przez partnerstwa z udziałem wyższych 
uczelni, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw, MŚP i innych podmiotów 
społeczno-ekonomicznych z różnych 
krajów w Europie i poza nią. Wsparcie 
będzie udzielone również pojedynczym 
instytucjom dysponującym możliwościami 
zapewnienia otoczenia, które w takim 
samym stopniu sprzyja rozwojowi. Należy 
zapewnić w pełni elastyczną realizację 
celów pod względem długości trwania,
instytucji przyjmującej, liczby osób 
szkolonych w ramach ogólnie 
uzgodnionej sieci przyjmującej oraz 
finansowej wielkości projektu, aby móc 
uwzględnić różne potrzeby. Zazwyczaj 
działające z powodzeniem partnerstwa 
przyjmują postać sieci szkoleniowych w 
zakresie badań naukowych lub doktoratów 
przemysłowych, lub też ich kombinacji w 
formie wirtualnych ośrodków 
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w tak doskonałych programach. dydaktycznych, podczas gdy pojedyncze 
instytucje typowo angażują się w 
innowacyjne studia doktoranckie. W tych 
ramach przewiduje się wsparcie dla 
najlepszych początkujących naukowców z 
dowolnego kraju, aby mogli uczestniczyć 
w tak doskonałych programach.

Or. en

Poprawka 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy szkoleniowe będą 
ukierunkowane na rozwijanie i poszerzanie 
podstawowych kompetencji badawczych, 
podnosząc jednocześnie kreatywność 
naukowców, promując przedsiębiorczość i 
umiejętności w zakresie innowacji 
dostosowane do przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Ponadto w ramach programów 
będzie zapewnione szkolenie w zakresie 
kompetencji ponadprzedmiotowych, takich 
jak umiejętność pracy w zespole, 
podejmowanie ryzyka, zarządzanie 
projektami, normalizacja, 
przedsiębiorczość, etyka, prawa własności 
intelektualnej, komunikacja i interakcja ze 
społeczeństwem, które mają zasadnicze 
znaczenie dla tworzenia, rozwoju, 
komercjalizacji i rozpowszechniania 
innowacji.

Programy szkoleniowe będą 
ukierunkowane na rozwijanie i poszerzanie 
podstawowych kompetencji badawczych,
umożliwiając naukowcom rozwijanie ich 
karier badawczych, podnosząc 
jednocześnie kreatywność naukowców, 
promując przedsiębiorczość i umiejętności 
w zakresie innowacji dostosowane do 
przyszłych potrzeb rynku pracy. Ponadto w 
ramach programów będzie zapewnione 
szkolenie w zakresie kompetencji 
ponadprzedmiotowych, takich jak 
umiejętność pracy w zespole, 
podejmowanie ryzyka, zarządzanie 
projektami, normalizacja, 
przedsiębiorczość, etyka, prawa własności 
intelektualnej, komunikacja i interakcja ze 
społeczeństwem, które mają zasadnicze 
znaczenie dla tworzenia, rozwoju, 
komercjalizacji i rozpowszechniania 
innowacji.

Or. en

Poprawka 411
Vladko Todorov Panayotov



AM\907981PL.doc 21/140 PE492.815v01-00

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy szkoleniowe będą 
ukierunkowane na rozwijanie i poszerzanie 
podstawowych kompetencji badawczych, 
podnosząc jednocześnie kreatywność 
naukowców, promując przedsiębiorczość i 
umiejętności w zakresie innowacji 
dostosowane do przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Ponadto w ramach programów 
będzie zapewnione szkolenie w zakresie 
kompetencji ponadprzedmiotowych, takich 
jak umiejętność pracy w zespole, 
podejmowanie ryzyka, zarządzanie 
projektami, normalizacja, 
przedsiębiorczość, etyka, prawa własności 
intelektualnej, komunikacja i interakcja ze 
społeczeństwem, które mają zasadnicze 
znaczenie dla tworzenia, rozwoju, 
komercjalizacji i rozpowszechniania 
innowacji.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 412
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi przyciągać najlepszych 
naukowców, zarówno z Europy, jak i spoza 
niej. Można to w szczególności osiągnąć 
poprzez wspieranie atrakcyjnych 
możliwości kariery zawodowej dla 

Europa musi przyciągać najlepszych 
naukowców, zarówno z Europy, jak i spoza 
niej. Można to w szczególności osiągnąć 
poprzez wspieranie atrakcyjnych 
możliwości kariery zawodowej dla 
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doświadczonych naukowców zarówno w 
sektorze publicznym, jak i prywatnym,
oraz zachęcanie ich do zmiany kraju, 
sektora i dyscypliny w celu zwiększenia 
ich potencjału w zakresie kreatywności i 
innowacyjności.

doświadczonych naukowców zarówno w 
sektorze publicznym, jak i prywatnym,
w tym w nienastawionym na zysk sektorze 
społeczeństwa obywatelskiego, oraz 
zachęcanie ich do zmiany kraju, sektora i 
dyscypliny w celu zwiększenia ich 
potencjału w zakresie kreatywności i 
innowacyjności.

Or. en

Poprawka 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi przyciągać najlepszych 
naukowców, zarówno z Europy, jak i spoza 
niej. Można to w szczególności osiągnąć 
poprzez wspieranie atrakcyjnych 
możliwości kariery zawodowej dla 
doświadczonych naukowców zarówno w 
sektorze publicznym, jak i prywatnym, 
oraz zachęcanie ich do zmiany kraju, 
sektora i dyscypliny w celu zwiększenia 
ich potencjału w zakresie kreatywności i 
innowacyjności.

Europa musi przyciągać najlepszych 
naukowców, zarówno z Europy, jak i spoza 
niej. Można to w szczególności osiągnąć 
poprzez wspieranie atrakcyjnych 
możliwości kariery zawodowej dla
początkujących i doświadczonych 
naukowców zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym, oraz 
zachęcanie ich do zmiany kraju, sektora i 
dyscypliny w celu zwiększenia ich 
potencjału w zakresie kreatywności i 
innowacyjności.

Or. en

Poprawka 414
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
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narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Należy również zapewnić dodatkowe 
środki finansowe, aby wspierać 
przenoszenie się naukowców do instytucji 
w słabiej rozwiniętych regionach. 
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

Or. en

Poprawka 415
András Gyürk
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP, 
infrastrukturach badawczych, 
wspólnotach wiedzy i innowacji EIT lub w 
innych wybranych podmiotach społeczno-
ekonomicznych, gdzie będą pracować nad 
projektami w zakresie badań naukowych i 
innowacji dostosowanymi do ich 
osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

Or. en
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Poprawka 416
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP, 
organizacjach społeczeństwa 
obywatelskiego lub w innych wybranych 
podmiotach społeczno-ekonomicznych, 
gdzie będą pracować nad projektami w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
dostosowanymi do ich osobistych potrzeb i 
zainteresowań. Wspieranie tymczasowych 
stanowisk będzie dla nich dodatkową 
zachętą do przenoszenia się z sektora 
publicznego do prywatnego lub odwrotnie.
Wsparcie będzie również przyznane w 
przypadku pracy w niepełnym wymiarze 
godzin, umożliwiającej łączenie stanowisk 
w sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
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na prywatny lub odwrotnie.

Or. en

Poprawka 417
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP, 
organizacjach społeczeństwa 
obywatelskiego lub w innych wybranych 
podmiotach społeczno-ekonomicznych, 
gdzie będą pracować nad projektami w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
dostosowanymi do ich osobistych potrzeb i 
zainteresowań. Wspieranie tymczasowych 
stanowisk będzie dla nich dodatkową 
zachętą do przenoszenia się z sektora 
publicznego do prywatnego lub odwrotnie.
Wsparcie będzie również przyznane w 
przypadku pracy w niepełnym wymiarze 
godzin, umożliwiającej łączenie stanowisk 
w sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
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badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

Or. en

Poprawka 418
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
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dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw i firm 
typu spin-off. Takie dostosowanie 
możliwości prowadzenia badań naukowych 
pomoże obiecującym naukowcom w 
zdobyciu pełnej niezależności i ułatwi im 
zmianę ścieżki kariery zawodowej z 
sektora publicznego na prywatny lub 
odwrotnie.

Or. en

Poprawka 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni naukowcy, niezależnie od 
narodowości, którzy pragną rozwijać swoje 
umiejętności poprzez doświadczenie 
obejmujące mobilność transnarodową lub 
międzynarodową, otrzymają wsparcie 
finansowe. Mogą je otrzymać na różnych 
etapach kariery zawodowej, łącznie z 
najwcześniejszymi tuż po zdobyciu stopnia 
doktora lub na równoważnym etapie.
Naukowcy ci otrzymają środki finansowe 
pod warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 

Najlepsi lub najbardziej obiecujący 
doświadczeni i początkujący naukowcy, 
niezależnie od narodowości, którzy pragną 
rozwijać swoje umiejętności poprzez 
doświadczenie obejmujące mobilność 
transnarodową lub międzynarodową, 
otrzymają wsparcie finansowe. Mogą je 
otrzymać na różnych etapach kariery 
zawodowej, łącznie z najwcześniejszymi 
tuż po zdobyciu stopnia doktora lub na 
równoważnym etapie. Naukowcy ci 
otrzymają środki finansowe pod 
warunkiem przeniesienia się z jednego 
kraju do drugiego w celu poszerzenia lub 
pogłębienia swoich kompetencji na 
wyższych uczelniach, w instytucjach 
badawczych, przedsiębiorstwach, MŚP lub 
w innych wybranych podmiotach 
społeczno-ekonomicznych, gdzie będą 
pracować nad projektami w zakresie badań 
naukowych i innowacji dostosowanymi do 
ich osobistych potrzeb i zainteresowań.
Wspieranie tymczasowych stanowisk 
będzie dla nich dodatkową zachętą do 
przenoszenia się z sektora publicznego do 
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będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

prywatnego lub odwrotnie. Wsparcie 
będzie również przyznane w przypadku 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
umożliwiającej łączenie stanowisk w 
sektorze publicznym i prywatnym, w 
dążeniu do zwiększenia transferu wiedzy 
między sektorami i jako zachęta do 
tworzenia nowych przedsiębiorstw. Takie 
dostosowanie możliwości prowadzenia 
badań naukowych pomoże obiecującym 
naukowcom w zdobyciu pełnej 
niezależności i ułatwi im zmianę ścieżki 
kariery zawodowej z sektora publicznego 
na prywatny lub odwrotnie.

Or. en

Poprawka 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby w pełni wykorzystać istniejący 
potencjał naukowców, wsparcie będzie 
udzielane również w przypadku 
wznowienia kariery naukowej po przerwie.

Aby w pełni wykorzystać istniejący 
potencjał naukowców, wsparcie będzie 
udzielane w przypadku wznowienia kariery 
naukowej po przerwie. Wspierane będzie 
także powrót naukowców do pracy na 
długoterminowych stanowiskach 
badawczych w Europie, w tym w ich kraju 
pochodzenia, po uzyskaniu doświadczeń 
w ramach 
ponadnarodowej/międzynarodowej 
mobilności. Należy wspierać mobilność i 
szanse na rozwój karier zawodowych 
naukowców, promując takie mechanizmy, 
jak istniejąca sieć Euraxess.

Or. en

Poprawka 421
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyzwania społeczne mają coraz bardziej
globalny charakter, a więc współpraca 
transgraniczna i międzysektorowa jest 
kluczowa dla skutecznego stawiania im 
czoła. Zasadniczego znaczenia nabiera 
więc wymiana wiedzy i koncepcji między 
sektorem badań naukowych i rynkiem, 
którą można osiągnąć tylko dzięki 
związkom międzyludzkim. Zachętą do tego 
rodzaju wymiany będzie wspieranie 
elastycznych form wymiany wysoko 
wykwalifikowanych pracowników obszaru 
badań i innowacji między sektorami, 
krajami i dyscyplinami nauki.

Wyzwania społeczne mają coraz bardziej 
globalny charakter, a więc współpraca 
transgraniczna i międzysektorowa jest 
kluczowa dla skutecznego stawiania im 
czoła. Zasadniczego znaczenia nabiera 
więc wymiana wiedzy i koncepcji między 
sektorem badań naukowych
a społeczeństwem i rynkiem, którą można 
osiągnąć tylko dzięki związkom 
międzyludzkim. Zachętą do tego rodzaju 
wymiany będzie wspieranie elastycznych 
form wymiany wysoko 
wykwalifikowanych pracowników obszaru 
badań i innowacji między sektorami, 
krajami i dyscyplinami nauki.

Or. en

Poprawka 422
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyzwania społeczne mają coraz bardziej 
globalny charakter, a więc współpraca 
transgraniczna i międzysektorowa jest 
kluczowa dla skutecznego stawiania im 
czoła. Zasadniczego znaczenia nabiera 
więc wymiana wiedzy i koncepcji między 
sektorem badań naukowych i rynkiem, 
którą można osiągnąć tylko dzięki 
związkom międzyludzkim. Zachętą do tego 
rodzaju wymiany będzie wspieranie 
elastycznych form wymiany wysoko
wykwalifikowanych pracowników obszaru 
badań i innowacji między sektorami, 

Wyzwania społeczne mają coraz bardziej 
globalny charakter, a więc współpraca 
transgraniczna i międzysektorowa jest 
kluczowa dla skutecznego stawiania im 
czoła. Zasadniczego znaczenia nabiera 
więc wymiana wiedzy i koncepcji między 
sektorem badań naukowych
a społeczeństwem i rynkiem, którą można 
osiągnąć tylko dzięki związkom 
międzyludzkim. Zachętą do tego rodzaju 
wymiany będzie wspieranie elastycznych 
form wymiany wysoko 
wykwalifikowanych pracowników obszaru 
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krajami i dyscyplinami nauki. badań i innowacji między sektorami, 
krajami i dyscyplinami nauki.

Or. en

Poprawka 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Możliwości te będą 
otwarte dla pracowników sektora badań i 
innowacji na każdym szczeblu kariery 
zawodowej, od najniższego (absolwenci) 
po najwyższy (kadra kierownicza), w tym 
dla personelu administracyjnego i 
technicznego.

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Możliwości te będą 
otwarte dla pracowników sektora badań i 
innowacji na każdym szczeblu kariery 
zawodowej, od najniższego (absolwenci) 
po najwyższy (kadra kierownicza), w tym 
dla personelu administracyjnego i 
technicznego. W tym celu należy rozwinąć 
programy studiów doktoranckich 
realizowanych we współpracy z 
przedsiębiorstwami, które stanowią istotny 
element służący rozbudzeniu ducha 
innowacji wśród naukowców oraz 
stworzeniu ściślejszych powiązań między 
przemysłem a środowiskiem akademickim.

Or. en

Poprawka 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Możliwości te będą 
otwarte dla pracowników sektora badań i 
innowacji na każdym szczeblu kariery 
zawodowej, od najniższego (absolwenci) 
po najwyższy (kadra kierownicza), w tym 
dla personelu administracyjnego i 
technicznego.

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Będą realizowane 
konkretne działania na rzecz krajów 
rozwijających się, mające na celu 
wzmocnienie ich potencjału badawczego.
Możliwości te będą otwarte dla 
pracowników sektora badań i innowacji na 
każdym szczeblu kariery zawodowej, od 
najniższego (absolwenci) po najwyższy 
(kadra kierownicza), w tym dla personelu 
administracyjnego i technicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Dążenie Europy wyrażone w art. 3 ust. 2  „Wspieranie doskonałości poprzez mobilność 
transgraniczną i międzysektorową”, polegające na przyciągnięciu najlepszych naukowców 
pochodzących spoza Europy nie może z etycznego punktu widzenia być realizowane bez 
istotnego wsparcia na rzecz wzmocnienia potencjału badawczego krajów rozwijających się.

Poprawka 425
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
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krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Możliwości te będą 
otwarte dla pracowników sektora badań i 
innowacji na każdym szczeblu kariery 
zawodowej, od najniższego (absolwenci) 
po najwyższy (kadra kierownicza), w tym 
dla personelu administracyjnego i 
technicznego.

krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Będą realizowane 
konkretne działania na rzecz krajów 
rozwijających się, mające na celu 
wzmocnienie ich potencjału badawczego. 
Możliwości te będą otwarte dla 
pracowników sektora badań i innowacji na 
każdym szczeblu kariery zawodowej, od 
najniższego (absolwenci) po najwyższy 
(kadra kierownicza), w tym dla personelu 
administracyjnego i technicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Dążenie Europy wyrażone w art. 3 ust. 2  „Wspieranie doskonałości poprzez mobilność 
transgraniczną i międzysektorową”, polegające na przyciągnięciu najlepszych naukowców 
pochodzących spoza Europy nie może z etycznego punktu widzenia być realizowane bez 
istotnego wsparcia na rzecz wzmocnienia potencjału badawczego krajów rozwijających się.

Poprawka 426
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
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międzynarodowej. Możliwości te będą 
otwarte dla pracowników sektora badań i 
innowacji na każdym szczeblu kariery 
zawodowej, od najniższego (absolwenci) 
po najwyższy (kadra kierownicza), w tym 
dla personelu administracyjnego i 
technicznego.

międzynarodowej. Będą realizowane 
konkretne działania na rzecz krajów 
rozwijających się, mające na celu 
wzmocnienie ich potencjału badawczego. 
Możliwości te będą otwarte dla 
pracowników sektora badań i innowacji na 
każdym szczeblu kariery zawodowej, od 
najniższego (absolwenci) po najwyższy 
(kadra kierownicza), w tym dla personelu 
administracyjnego i technicznego.

Or. fr

Poprawka 427
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Możliwości te będą 
otwarte dla pracowników sektora badań i 
innowacji na każdym szczeblu kariery 
zawodowej, od najniższego (absolwenci) 
po najwyższy (kadra kierownicza), w tym 
dla personelu administracyjnego i 
technicznego.

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP, infrastruktury badawcze, wspólnoty 
wiedzy i innowacji EIT oraz inne 
podmioty społeczno-ekonomiczne w 
Europie, jak również między Europą i 
państwami trzecimi, w celu wzmocnienia 
współpracy międzynarodowej. Możliwości 
te będą otwarte dla pracowników sektora 
badań i innowacji na każdym szczeblu 
kariery zawodowej, od najniższego
(absolwenci) po najwyższy (kadra 
kierownicza), w tym dla personelu 
administracyjnego i technicznego.

Or. en

Poprawka 428
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Możliwości te będą 
otwarte dla pracowników sektora badań i 
innowacji na każdym szczeblu kariery 
zawodowej, od najniższego (absolwenci)
po najwyższy (kadra kierownicza), w tym 
dla personelu administracyjnego i 
technicznego.

Europejskie środki finansowe będą 
przeznaczone na wspieranie 
krótkoterminowych wymian pracowników 
sektora badań i innowacji w ramach 
partnerstw zrzeszających wyższe uczelnie, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, 
MŚP, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i inne podmioty społeczno-
ekonomiczne w Europie, jak również 
między Europą i państwami trzecimi, w 
celu wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej. Możliwości te będą 
otwarte dla pracowników sektora badań i 
innowacji na każdym szczeblu kariery 
zawodowej, od najniższego (absolwenci) 
po najwyższy (kadra kierownicza), w tym 
dla personelu administracyjnego i 
technicznego.

Or. en

Poprawka 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczym warunkiem skutecznego 
stawiania czoła wyzwaniu będzie 
monitorowanie postępu. Wsparcie w 
ramach programu zostanie przyznane na 
opracowanie wskaźników i analizę danych 
dotyczących mobilności naukowców, ich 
umiejętności i karier zawodowych w 
dążeniu do określenia luk w działaniach 
Marie Curie i zwiększenia ich 
oddziaływania. W trakcie realizacji tych 
działań nacisk będzie położony na 

Zasadniczym warunkiem skutecznego 
stawiania czoła wyzwaniu będzie 
monitorowanie postępu. Wsparcie w
ramach programu zostanie przyznane na 
opracowanie wskaźników i analizę danych 
dotyczących mobilności naukowców, ich 
umiejętności i karier zawodowych w 
dążeniu do określenia luk w działaniach 
Marie Curie i zwiększenia ich 
oddziaływania. W trakcie realizacji tych 
działań nacisk będzie położony na 
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poszukiwanie synergii i ścisłą koordynację 
z politycznymi działaniami wspierającymi, 
które obejmują naukowców, ich 
pracodawców i fundatorów, prowadzonych 
w ramach celu „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”.
Finansowaniem zostaną objęte konkretne 
działania wspierające inicjatywy 
ukierunkowane na podnoszenie 
świadomości znaczenia kariery zawodowej 
w nauce, jak również działania 
upowszechniające wyniki badań i 
innowacji uzyskane dzięki pracom 
wspieranym w ramach działań Marie 
Curie.

poszukiwanie synergii i ścisłą koordynację 
z politycznymi działaniami wspierającymi, 
które obejmują naukowców, ich 
pracodawców i fundatorów, prowadzonych 
w ramach celu „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”.
Finansowaniem zostaną objęte konkretne 
działania wspierające inicjatywy 
ukierunkowane na podnoszenie 
świadomości znaczenia kariery zawodowej 
w nauce, powrót do pracy naukowców, 
którzy mieli przerwę w karierze, jak 
również działania upowszechniające 
wyniki badań i innowacji uzyskane dzięki 
pracom wspieranym w ramach działań 
Marie Curie.

Or. en

Poprawka 430
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczym warunkiem skutecznego 
stawiania czoła wyzwaniu będzie 
monitorowanie postępu. Wsparcie w 
ramach programu zostanie przyznane na 
opracowanie wskaźników i analizę danych 
dotyczących mobilności naukowców, ich 
umiejętności i karier zawodowych w 
dążeniu do określenia luk w działaniach 
Marie Curie i zwiększenia ich 
oddziaływania. W trakcie realizacji tych 
działań nacisk będzie położony na 
poszukiwanie synergii i ścisłą koordynację 
z politycznymi działaniami wspierającymi, 
które obejmują naukowców, ich 
pracodawców i fundatorów, prowadzonych 
w ramach celu „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”.
Finansowaniem zostaną objęte konkretne 
działania wspierające inicjatywy 

Zasadniczym warunkiem skutecznego 
stawiania czoła wyzwaniu będzie 
monitorowanie postępu. Wsparcie w 
ramach programu zostanie przyznane na 
opracowanie wskaźników i analizę danych 
dotyczących mobilności naukowców, ich 
umiejętności i karier zawodowych w 
dążeniu do określenia luk w działaniach 
Marie Curie i zwiększenia ich 
oddziaływania. W trakcie realizacji tych 
działań nacisk będzie położony na 
poszukiwanie synergii i ścisłą koordynację 
z politycznymi działaniami wspierającymi,
które obejmują naukowców, ich 
pracodawców i fundatorów, prowadzonych 
w ramach celu „Nauka z udziałem
społeczeństwa i dla społeczeństwa”.
Finansowaniem zostaną objęte konkretne 
działania wspierające inicjatywy 
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ukierunkowane na podnoszenie 
świadomości znaczenia kariery zawodowej 
w nauce, jak również działania 
upowszechniające wyniki badań i 
innowacji uzyskane dzięki pracom 
wspieranym w ramach działań Marie 
Curie.

ukierunkowane na podnoszenie 
świadomości znaczenia kariery zawodowej 
w nauce, jak również działania 
upowszechniające wyniki badań i 
innowacji uzyskane dzięki pracom 
wspieranym w ramach działań Marie 
Curie.

Or. en

Poprawka 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program działań Marie Curie będzie 
otwarty na działania związane ze 
szkoleniem i rozwojem karier zawodowych 
we wszystkich ujętych w Traktacie 
dziedzinach badań i innowacji, od badań 
podstawowych po wprowadzanie na rynek 
nowych technologii i usługi innowacyjne.
Wnioskodawcy będą mieli swobodę 
wyboru zarówno dziedziny badań i 
innowacji, jak i sektora.

Program działań Marie Curie będzie 
otwarty na działania związane ze 
szkoleniem i rozwojem karier zawodowych 
we wszystkich ujętych w Traktacie 
dziedzinach badań i innowacji, od badań 
podstawowych – w tym również w 
naukach społecznych i humanistycznych 
– po wprowadzanie na rynek nowych 
technologii i usługi innowacyjne.
Wnioskodawcy będą mieli swobodę 
wyboru zarówno dziedziny badań i 
innowacji, jak i sektora.

Or. en

Poprawka 432
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie prowadzenia wyżej 
wymienionych działań nacisk będzie 

W trakcie prowadzenia wyżej 
wymienionych działań nacisk będzie 
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położony na zachęcanie przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, a także innych 
podmiotów ekonomiczno-społecznych, do 
znacznego udziału w programie w celu 
pomyślnej realizacji działań Marie Curie i 
osiągnięcia pozytywnych skutków. W 
ramach wszystkich działań Marie Curie 
propagowana jest długoterminowa 
współpraca między placówkami 
szkolnictwa wyższego, organizacjami 
badawczymi i sektorem prywatnym, z 
uwzględnieniem kwestii ochrony praw 
własności intelektualnej.

położony na zachęcanie przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
innych podmiotów ekonomiczno-
społecznych, do znacznego udziału w 
programie w celu pomyślnej realizacji 
działań Marie Curie i osiągnięcia 
pozytywnych skutków. W ramach 
wszystkich działań Marie Curie 
propagowana jest długoterminowa
współpraca między placówkami 
szkolnictwa wyższego, organizacjami 
badawczymi i sektorem prywatnym, z 
uwzględnieniem kwestii ochrony praw 
własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 433
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie prowadzenia wyżej 
wymienionych działań nacisk będzie 
położony na zachęcanie przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, a także innych 
podmiotów ekonomiczno-społecznych, do 
znacznego udziału w programie w celu 
pomyślnej realizacji działań Marie Curie i 
osiągnięcia pozytywnych skutków. W 
ramach wszystkich działań Marie Curie 
propagowana jest długoterminowa 
współpraca między placówkami 
szkolnictwa wyższego, organizacjami 
badawczymi i sektorem prywatnym, z 
uwzględnieniem kwestii ochrony praw 
własności intelektualnej.

W trakcie prowadzenia wyżej 
wymienionych działań nacisk będzie 
położony na zachęcanie przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
innych podmiotów ekonomiczno-
społecznych, do znacznego udziału w 
programie w celu pomyślnej realizacji 
działań Marie Curie i osiągnięcia 
pozytywnych skutków. W ramach 
wszystkich działań Marie Curie 
propagowana jest długoterminowa 
współpraca między placówkami 
szkolnictwa wyższego, organizacjami 
badawczymi i sektorem prywatnym, z 
uwzględnieniem kwestii ochrony praw 
własności intelektualnej.

Or. en
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Poprawka 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Otwarcie na wszystkie źródła talentu 
wymaga zapewnienia ogólnych środków 
umożliwiających pokonanie utrudnień w 
dostępie do dotacji, np. poprzez zachęcanie 
do stwarzania równych szans we 
wszystkich działaniach Marie Curie oraz
stosowanie najlepszych praktyk 
dotyczących udziału naukowców obu płci.
Ponadto działania Marie Curie umożliwią 
pracownikom naukowym bardziej stabilny 
rozwój kariery i zapewnią odpowiednią 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym, z uwzględnieniem sytuacji 
rodzinnej, a także ułatwią im wznowienie 
kariery naukowej po przerwie. Wszyscy 
uczestnicy, który uzyskają dofinansowanie, 
będą musieli wyrazić zgodę na 
przestrzeganie zasad ujętych w 
Europejskiej karcie naukowca oraz w 
kodeksie postępowania, promujących 
otwartą rekrutację i atrakcyjne warunki 
pracy.

Otwarcie na wszystkie źródła talentu 
wymaga zapewnienia ogólnych środków 
umożliwiających pokonanie utrudnień w 
dostępie do dotacji, np. poprzez zachęcanie 
do stwarzania równych szans we 
wszystkich działaniach Marie Curie,
stosowanie najlepszych praktyk 
dotyczących udziału naukowców obu płci
oraz wspieranie powrotu do pracy 
naukowców, którzy mieli przerwę w 
karierze. Ponadto działania Marie Curie 
umożliwią pracownikom naukowym 
bardziej stabilny rozwój kariery i zapewnią 
odpowiednią równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym, z 
uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, a także 
ułatwią im wznowienie kariery naukowej 
po przerwie. Wszyscy uczestnicy, który 
uzyskają dofinansowanie, będą musieli 
wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad 
ujętych w Europejskiej karcie naukowca 
oraz w kodeksie postępowania, 
promujących otwartą rekrutację i 
atrakcyjne warunki pracy.

Or. en

Poprawka 435
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3.6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Otwarcie na wszystkie źródła talentu [Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
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wymaga zapewnienia ogólnych środków 
umożliwiających pokonanie utrudnień w 
dostępie do dotacji, np. poprzez zachęcanie 
do stwarzania równych szans we 
wszystkich działaniach Marie Curie oraz 
stosowanie najlepszych praktyk 
dotyczących udziału naukowców obu płci. 
Ponadto działania Marie Curie umożliwią 
pracownikom naukowym bardziej stabilny 
rozwój kariery i zapewnią odpowiednią 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym, z uwzględnieniem sytuacji 
rodzinnej, a także ułatwią im wznowienie 
kariery naukowej po przerwie. Wszyscy 
uczestnicy, który uzyskają dofinansowanie, 
będą musieli wyrazić zgodę na 
przestrzeganie zasad ujętych w 
Europejskiej karcie naukowca oraz w 
kodeksie postępowania, promujących 
otwartą rekrutację i atrakcyjne warunki 
pracy.

językowej.]

Or. en

Poprawka 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3 – podpunkt 3,6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnik, któremu przyznano 
finansowanie w ramach działań Marie 
Curie, powinien mieć możliwość 
rozłożenia finansowania na okres 
dodatkowych 12 miesięcy, jeżeli jest to 
konieczne do zakończenia prowadzonego 
przez niego projektu badawczego.

Or. en

Poprawka 437
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Tworzenie sieci doskonałości
Działania będą miały na celu zmniejszenie 
rozbieżności w nauce i technice w Unii, a 
tym samym przyczynią się do podniesienia 
ogólnej skuteczności i doskonałości badań 
naukowo-technologicznych we wszystkich 
państwach członkowskich.
5.1 Cele szczegółowe i podejście
Aby lepiej wykorzystywać swoje 
możliwości wspierania gospodarczo-
społecznego rozwoju Europy, wsparcie 
otrzymają wybitne ośrodki badawcze, co 
przyczyni się do restrukturyzacji sektora 
naukowo-technologicznego w niektórych 
słabiej rozwiniętych regionach Unii oraz 
do wzmocnienia ogólnego potencjału Unii 
w zakresie wybitnych badań i innowacji.
W tym celu wybitne ośrodki badawcze w 
słabiej rozwiniętych pod względem 
naukowym regionach Unii będą mogły 
nawiązać lub zacieśnić kontakty z innymi 
wybitnymi ośrodkami badawczymi na 
pozostałym terenie Unii poprzez sieci 
współpracy i umowy bliźniacze, a także 
podnieść swoje zdolności w zakresie 
badań naukowych i innowacji do poziomu 
swoich partnerów.
Pozwoli to również na większy udział 
niektórych społeczności badawczych w 
programie „Horyzont 2020”, 
przyczyniając się tym samym do 
niezbędnego poszerzenia tego 
uczestnictwa.
5.2 Szczególne aspekty realizacji
Działanie obejmie wszystkie obszary nauki 
i technologii.
Unijne finansowanie wesprze sieci 
obejmujące co najmniej trzy ośrodki 
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badawcze i/lub technologiczne, które łączą 
badania teoretyczne i stosowane w 
naukach przyrodniczych, społecznych i 
ekonomicznych.
Jeden z tych ośrodków musi znajdować się 
w słabiej rozwiniętym pod względem 
naukowym kraju Unii lub w najbardziej 
oddalonym regionie. Słabiej rozwinięty 
pod względem naukowym kraj określa się, 
mierząc jego udział w poprzednim 
siódmym programie ramowym: jest to 
państwo członkowskie, w którym mniej niż 
dwa wybrane projekty na 1 mln 
mieszkańców kwalifikują się do tego 
działania w ramach siódmego programu 
ramowego.

Or. en

Poprawka 438
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 –  wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1.1. Rozwój nowych najwyższej klasy 
infrastruktur badawczych18

4.1.1. Rozwój najwyższej klasy 
infrastruktur badawczych18

Or. fr

Uzasadnienie

W 7. PRBR było przewidziane wsparcie zarówno dla nowych, jak i istniejących infrastruktur, 
co miało istotne znaczenie. Usunięcie słowa „nowych” w tytule pozostawia możliwość 
wspierania istniejących infrastruktur. Wspieranie środków dostosowawczych, aby dostosować 
je do obecnych potrzeb, pozwoliłoby na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Poprawka 439
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie realizacji, 
długoterminowej stabilności i efektywnej 
eksploatacji infrastruktur badawczych 
określonych przez Europejskie Forum 
Strategii ds. Infrastruktur Badawczych
(ESFRI) oraz innych najwyższej klasy 
infrastruktur badawczych, co umożliwi 
Europie reagowanie na wielkie wyzwania 
w nauce, przemyśle i społeczeństwie. Cel 
ten będzie konkretnie odnosił się do tych 
infrastruktur, które stanowią lub 
ustanowiły własne struktury zarządzania, 
np. w oparciu o Europejskie Konsorcjum 
Infrastruktur Badawczych (ERIC) lub inną 
równoważną strukturę na poziomie 
europejskim lub międzynarodowym.

Celem jest zapewnienie realizacji, 
długoterminowej stabilności i efektywnej 
eksploatacji infrastruktur badawczych 
określonych przez Europejskie Forum 
Strategii ds. Infrastruktur Badawczych
(ESFRI) oraz innych najwyższej klasy 
infrastruktur badawczych, w tym 
wybitnych infrastruktur regionalnych o 
znaczeniu europejskim, co umożliwi 
Europie reagowanie na wielkie wyzwania 
w nauce, przemyśle i społeczeństwie. Cel 
ten będzie konkretnie odnosił się do tych 
infrastruktur, które stanowią lub 
ustanowiły własne struktury zarządzania, 
np. w oparciu o Europejskie Konsorcjum 
Infrastruktur Badawczych (ERIC) lub inną 
równoważną strukturę na poziomie 
europejskim lub międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie realizacji, 
długoterminowej stabilności i efektywnej 
eksploatacji infrastruktur badawczych 
określonych przez Europejskie Forum 
Strategii ds. Infrastruktur Badawczych
(ESFRI) oraz innych najwyższej klasy 
infrastruktur badawczych, co umożliwi 
Europie reagowanie na wielkie wyzwania 
w nauce, przemyśle i społeczeństwie. Cel 
ten będzie konkretnie odnosił się do tych 
infrastruktur, które stanowią lub 
ustanowiły własne struktury zarządzania, 
np. w oparciu o Europejskie Konsorcjum 
Infrastruktur Badawczych (ERIC) lub inną 

Celem jest zapewnienie realizacji, 
długoterminowej stabilności i efektywnej 
eksploatacji infrastruktur badawczych 
określonych przez Europejskie Forum 
Strategii ds. Infrastruktur Badawczych
(ESFRI) oraz innych istniejących
najwyższej klasy infrastruktur badawczych
zlokalizowanych w Europie, co umożliwi 
Europie reagowanie na wielkie wyzwania 
w nauce, przemyśle i społeczeństwie. Cel 
ten będzie konkretnie odnosił się do tych 
infrastruktur, które stanowią lub 
ustanowiły własne struktury zarządzania, 
np. w oparciu o Europejskie Konsorcjum 
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równoważną strukturę na poziomie 
europejskim lub międzynarodowym.

Infrastruktur Badawczych (ERIC) lub inną 
równoważną strukturę na poziomie
europejskim lub międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powinny również otrzymać 
infrastruktury badawcze, które nie 
znajdują się na wykazie ESFRI, ale 
odgrywają istotną rolę w skali 
transregionalnej.
Program „Horyzont 2020” powinien także 
wspierać współpracę międzynarodową w 
dziedzinie infrastruktury badawczej.
Komisja Europejska wspiera państwa 
członkowskie w ich wysiłkach na rzecz 
optymalizacji obiektów badawczych, 
tworząc ogólnounijną bazę danych 
dotyczącą wszystkich łatwo dostępnych 
regionalnych infrastruktur badawczych.

Or. en

Poprawka 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 – ustęp 2 –litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) etap eksploatacji (np. dostęp, 
przetwarzanie danych, działania 
informacyjne, działania w zakresie szkoleń 

c) etap eksploatacji (np. dostęp, 
przetwarzanie danych, działania 
informacyjne, działania w zakresie szkoleń 
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i współpracy międzynarodowej). i współpracy międzynarodowej), w tym 
również wsparcie na pokrycie kosztów 
bieżących w celu zapewnienia trwałości i 
najwyższej jakości.

Or. en

Poprawka 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 – ustęp 2 –litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) etap eksploatacji (np. dostęp, 
przetwarzanie danych, działania 
informacyjne, działania w zakresie szkoleń 
i współpracy międzynarodowej).

c) etap eksploatacji (np. działania 
koordynacyjne na szczeblu europejskim, 
międzynarodowy dostęp, przetwarzanie 
danych, działania informacyjne, działania 
w zakresie szkoleń i współpracy 
międzynarodowej).

Or. en

Poprawka 444
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 – ustęp 2 –litera c a) 
(nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) etap dostosowania istniejących 
infrastruktur (np. dostosowanie w celu 
poprawy właściwości strategicznych)

Or. fr

Uzasadnienie

W 7. PRBR było przewidziane wsparcie zarówno dla nowych, jak i istniejących infrastruktur, 
co miało istotne znaczenie. Usunięcie słowa „nowych” w tytule pozostawia możliwość 
wspierania istniejących infrastruktur. Wspieranie środków dostosowawczych, aby dostosować 
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je do obecnych potrzeb, pozwoliłoby na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Poprawka 445
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia będzie wspierać sieci, które w skali 
europejskiej łączą i integrują kluczowe 
infrastruktury krajowe. Dofinansowanie 
będzie przyznane w szczególności na 
zapewnienie naukowcom 
międzynarodowego i wirtualnego dostępu 
oraz na harmonizację i podniesienie 
poziomu usług świadczonych w ramach 
infrastruktur. Tego rodzaju wsparcia 
wymagałoby około stu tysięcy sieci 
infrastruktury we wszystkich dziedzinach 
nauki i technologii; z dostępu do nich 
korzysta rocznie do dwudziestu tysięcy 
naukowców.

Unia będzie wspierać sieci, które w skali 
europejskiej łączą i integrują kluczowe 
infrastruktury krajowe, zwracając 
szczególną uwagę na wspieranie 
tworzenia sieci oraz integrację 
społeczności naukowych w UE-15 i UE-
12, np. przez bardziej zintegrowaną 
infrastrukturę badawczą. Dofinansowanie 
będzie przyznane w szczególności na 
zapewnienie naukowcom 
międzynarodowego i wirtualnego dostępu 
oraz na harmonizację i podniesienie 
poziomu usług świadczonych w ramach 
infrastruktur. Tego rodzaju wsparcia 
wymagałoby około stu tysięcy sieci 
infrastruktury we wszystkich dziedzinach 
nauki i technologii; z dostępu do nich 
korzysta rocznie do dwudziestu tysięcy 
naukowców.

Or. en

Poprawka 446
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia będzie wspierać sieci, które w skali 
europejskiej łączą i integrują kluczowe 
infrastruktury krajowe. Dofinansowanie 
będzie przyznane w szczególności na 

Unia będzie wspierać sieci, które w skali 
europejskiej łączą i integrują kluczowe 
infrastruktury krajowe do badań 
teoretycznych i stosowanych.
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zapewnienie naukowcom 
międzynarodowego i wirtualnego dostępu 
oraz na harmonizację i podniesienie 
poziomu usług świadczonych w ramach 
infrastruktur. Tego rodzaju wsparcia 
wymagałoby około stu tysięcy sieci 
infrastruktury we wszystkich dziedzinach 
nauki i technologii; z dostępu do nich 
korzysta rocznie do dwudziestu tysięcy 
naukowców.

Dofinansowanie będzie przyznane w 
szczególności na zapewnienie naukowcom 
międzynarodowego i wirtualnego dostępu 
oraz na harmonizację i podniesienie 
poziomu usług świadczonych w ramach 
infrastruktur. Tego rodzaju wsparcia 
wymagałoby około stu tysięcy sieci 
infrastruktury we wszystkich dziedzinach 
nauki i technologii; z dostępu do nich 
korzysta rocznie do dwudziestu tysięcy 
naukowców.

Or. en

Poprawka 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest osiągnięcie w Europie do 2020 
r. jednolitej i otwartej przestrzeni 
badawczej on-line, w której naukowcy 
korzystają z najnowszych, powszechnie 
dostępnych i wiarygodnych usług 
sieciowych i obliczeniowych, jak również 
z bezproblemowego i otwartego dostępu do 
środowisk e-nauki i globalnych zasobów 
danych.

Celem jest osiągnięcie w Europie do 2020 
r. jednolitej i otwartej przestrzeni 
badawczej on-line, w której naukowcy 
korzystają z najnowszych, powszechnie 
dostępnych i wiarygodnych usług 
sieciowych i obliczeniowych, jak również 
z bezproblemowego i otwartego dostępu do 
środowisk e-nauki i globalnych zasobów 
danych. Dlatego właściwym krokiem jest 
przeznaczenie 38% budżetu w ramach 
niniejszego celu szczegółowego na 
badania naukowe i innowacje w zakresie 
e-infrastruktury.

Or. en

Poprawka 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć ten cel, wsparcie będzie 
przyznane na: globalne sieci badawcze i 
edukacyjne świadczące nowoczesne, 
znormalizowane i skalowalne usługi 
międzydomenowe na żądanie;
infrastruktury gridowe i chmury 
zapewniające praktycznie nieograniczone 
możliwości obliczeniowe i w zakresie 
przetwarzania danych; ekosystem o dużych 
mocach obliczeniowych, zmierzający w 
stronę skali eksa; infrastrukturę 
programową i usługową, np. przeznaczoną 
do symulacji i wizualizacji; narzędzia 
współpracy w czasie rzeczywistym; oraz 
interoperacyjną, otwartą i zasobną 
infrastrukturę danych naukowych.

Aby osiągnąć ten cel, wsparcie będzie 
przyznane na: globalne sieci badawcze i 
edukacyjne świadczące nowoczesne, 
znormalizowane i skalowalne wspólne
usługi międzyinstytucjonalne i
międzydomenowe na żądanie;
infrastruktury gridowe i chmury 
zapewniające praktycznie nieograniczone 
możliwości obliczeniowe i w zakresie 
przetwarzania danych; ekosystem o dużych 
mocach obliczeniowych, zmierzający w 
stronę skali eksa; infrastrukturę 
programową i usługową, np. przeznaczoną 
do symulacji i wizualizacji; narzędzia 
współpracy w czasie rzeczywistym; oraz 
interoperacyjną, otwartą i zasobną 
infrastrukturę danych naukowych.

Or. en

Poprawka 449
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – ustęp 2 – litera da) 
(nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) na działania zwiększające 
interoperacyjność infrastruktur 
badawczych, w tym e-infrastruktury.

Or. en

Poprawka 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.3 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powszechny dostęp online europejskich 
uniwersytetów i instytucji badawczych do 
szeregu światowych publikacji naukowych 
będzie wspierany dzięki konsolidacji 
unijnej e-infrastruktury w zakresie 
otwartej biblioteki naukowej online.

Or. en

Poprawka 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia udzieli wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na szkolenia personelu 
zarządzającego i obsługującego 
infrastruktury badawcze o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim, wymianę 
pracowników i najlepszych praktyk między 
obiektami oraz dopływ odpowiednich 
zasobów ludzkich w kluczowych 
dziedzinach, w tym na tworzenie 
konkretnych programów edukacyjnych.

Unia udzieli wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na kształcenie i szkolenia 
personelu zarządzającego i obsługującego 
infrastruktury badawcze o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim oraz korzystającego z 
niej, wymianę pracowników i najlepszych 
praktyk między obiektami, w tym program 
oddelegowań dla pracowników wyższego 
szczebla i osób zarządzających projektami,
oraz dopływ odpowiednich zasobów 
ludzkich w kluczowych dziedzinach, w 
tym na tworzenie konkretnych programów 
edukacyjnych.

Or. en

Poprawka 452
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia udzieli wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na szkolenia personelu 
zarządzającego i obsługującego 
infrastruktury badawcze o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim, wymianę 
pracowników i najlepszych praktyk między 
obiektami oraz dopływ odpowiednich 
zasobów ludzkich w kluczowych 
dziedzinach, w tym na tworzenie 
konkretnych programów edukacyjnych.

Unia udzieli wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na szkolenia personelu 
zarządzającego i obsługującego 
infrastruktury badawcze o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim, wymianę 
pracowników i najlepszych praktyk między 
obiektami oraz dopływ odpowiednich 
zasobów ludzkich w kluczowych 
dziedzinach, w tym na tworzenie 
konkretnych programów edukacyjnych.
Należy sprzyjać synergii i spójności z 
działaniami Marie Skłodowska Curie oraz 
wspólnotami wiedzy i innowacji EIT.

Or. en

Poprawka 453
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia udzieli wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na szkolenia personelu 
zarządzającego i obsługującego 
infrastruktury badawcze o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim, wymianę 
pracowników i najlepszych praktyk między 
obiektami oraz dopływ odpowiednich 
zasobów ludzkich w kluczowych 
dziedzinach, w tym na tworzenie 
konkretnych programów edukacyjnych.

Unia udzieli wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na szkolenia personelu 
zarządzającego i obsługującego 
infrastruktury badawcze o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim, wymianę 
pracowników, zwłaszcza między 
państwami UE-15 i UE-12, a także 
wymianę najlepszych praktyk między 
obiektami oraz dopływ odpowiednich 
zasobów ludzkich w kluczowych 
dziedzinach, w tym na tworzenie 
konkretnych programów edukacyjnych.

Or. en

Poprawka 454
Fiona Hall, Kent Johansson
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.3 – podpunkt 4.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest ułatwienie rozwoju globalnych 
infrastruktur badawczych tzn. infrastruktur 
badawczych wymagających finansowania i 
uzgodnień w skali globalnej. Kolejnym 
celem jest ułatwienie współpracy 
europejskich infrastruktur badawczych z 
ich pozaeuropejskimi odpowiednikami, 
zapewnienie ich globalnej 
interoperacyjności i zasięgu oraz dążenie 
do zawierania umów międzynarodowych 
dotyczących wzajemnego korzystania, 
otwartości lub współfinansowania 
infrastruktur. W tym względzie zostaną 
wzięte pod uwagę zalecenia wyższych 
urzędników fundacji Carnegie Group w 
sprawie globalnych infrastruktur 
badawczych. Ponadto zostanie położony 
nacisk na zapewnienie odpowiedniego 
udziału Unii w porozumieniu z organami 
międzynarodowymi takimi jak ONZ lub 
OECD.

Celem jest ułatwienie rozwoju globalnych 
infrastruktur badawczych tzn. infrastruktur 
badawczych wymagających finansowania i 
uzgodnień w skali globalnej. Kolejnym 
celem jest ułatwienie współpracy 
europejskich infrastruktur badawczych z 
ich pozaeuropejskimi odpowiednikami, 
zapewnienie ich globalnej 
interoperacyjności i zasięgu oraz dążenie 
do zawierania umów międzynarodowych 
dotyczących wzajemnego korzystania, 
otwartości lub współfinansowania 
infrastruktur. W tym względzie zostaną 
wzięte pod uwagę zalecenia wyższych 
urzędników fundacji Carnegie Group w 
sprawie globalnych infrastruktur 
badawczych. Ponadto zostanie położony 
nacisk na zapewnienie odpowiedniego 
udziału Unii w porozumieniu z organami 
międzynarodowymi takimi jak ONZ lub 
OECD. Należy również zwrócić uwagę na 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się w 
zakresie infrastruktur badawczych, np. w 
ramach wspólnej strategii Afryka-UE.

Or. en

Poprawka 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Upowszechnianie doskonałości i 
rozszerzanie uczestnictwa
Aby przyczynić się do eliminacji różnic w 
dostępie do badań naukowych i innowacji 
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w Europie, w ramach funduszy 
strukturalnych rozwijana będzie 
komplementarność i ścisła synergia z 
funduszami strukturalnymi, zarówno 
oddolnie (budowanie potencjału w 
państwach członkowskich, aby lepiej 
przygotować je do udziału w programie 
„Horyzont 2020”), jak i odgórnie 
(wykorzystanie i upowszechnianie 
wyników badań i innowacji z programu 
„Horyzont 2020”). W miarę możliwości 
promowana będzie interoperacyjność 
między tymi dwoma instrumentami. 
Wspierane będzie finansowanie 
skumulowane lub łączone.
W tym kontekście działania będą służyć 
pełnemu wykorzystaniu potencjału zbioru 
talentów w Europie, optymalizując tym 
samym gospodarcze i społeczne skutki 
badań i innowacyjności, mając odrębny, 
acz komplementarny charakter wobec 
polityki i działań funduszy polityki 
spójności. Działania te obejmują:
a) Powiązanie powstających instytucji, 
centrów doskonałości i innowacyjnych 
regionów w słabiej rozwiniętych 
państwach członkowskich z 
międzynarodowymi wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy. Obejmie to twinning wymiany 
pracowników, doradztwo i pomoc 
ekspertów oraz opracowanie wspólnych 
strategii tworzenia centrów doskonałości. 
Możliwe jest wsparcie ze środków 
finansowych polityki spójności w słabiej 
rozwiniętych regionach. Rozważona 
zostanie kwestia tworzenia powiązań z 
innowacyjnymi klastrami i uznawania 
doskonałości w słabiej rozwiniętych 
regionach, w tym przez wzajemne oceny i 
przyznawanie znaków doskonałości 
instytucjom spełniającym normy 
międzynarodowe.
b) Ogłoszenie konkursu na utworzenie w 
regionach objętych polityką spójności 
ośrodków badawczych konkurencyjnych w 
skali międzynarodowej. Uczestnikami 
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konkursu powinny być zespoły składające 
się z innowacyjnego, lecz wciąż słabiej 
rozwiniętego regionu oraz uznanego na 
poziomie międzynarodowym centrum 
doskonałości w innym miejscu w Europie. 
Koncepcje naukowe leżące u podstaw 
nowo utworzonych instytutów badawczych 
powinny być oceniane zgodnie z zasadą 
doskonałości. Regiony powinny 
przedstawić realne ogólne podejście 
dotyczące infrastruktury i ogólnego 
otoczenia dla badań i innowacji, które 
należy opracować z wykorzystaniem ich 
funduszy strukturalnych. Konkurs ten 
powinien stanowić istotne uzupełnienie 
wysiłków słabiej rozwiniętych gospodarczo 
regionów, zmierzających do opracowania 
długoterminowej strategii inteligentnej 
specjalizacji.
c) Ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich do instytucji 
dysponujących doskonałym potencjałem 
badawczym, aby pomogli im uwolnić ten 
potencjał i stworzyć równe warunki 
działania w zakresie badań i innowacji w 
europejskiej przestrzeni badawczej. Będzie 
to obejmować instytucjonalne wspieranie 
procesu powstawania konkurencyjnego 
środowiska badawczego i tworzenia 
warunków ramowych koniecznych dla 
przyciągnięcia do tego rodzaju instytucji 
najbardziej utalentowanych naukowców, 
ich utrzymania i zapewnienia im rozwoju.
d) Przyznawanie „pieczęci doskonałości” 
pozytywnie ocenionym wnioskom ERBN, 
Marie Skłodowska-Curie lub dotyczącym 
projektów wspólnych, którym nie udało 
się uzyskać finansowania z uwagi na 
ograniczenia budżetowe. Fundusze 
krajowe i regionalne można zatem 
wykorzystać jako wkład do finansowania 
projektów, które spełniają kryteria 
doskonałości, ale nie mogą być 
finansowane z uwagi na brak funduszy 
europejskich.
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e) Przyznawanie „pieczęci doskonałości” 
ukończonym projektom, aby ułatwić 
finansowanie ich kontynuacji (np. 
projektów pilotażowych, projektów 
demonstracyjnych lub wartościowaniu 
wyników badań) ze źródeł krajowych lub 
regionalnych.
f) Przyznawanie „dotacji powrotnych” 
ERBN naukowcom pracującym obecnie 
poza Europą, którzy chcą pracować w 
Europie, lub naukowcom obecnie 
pracującym w Europie, którzy chcą 
przenieść się do słabiej rozwiniętego 
regionu.
g) Wspieranie komplementarnych 
porozumień zawartych między 
organizacjami będącymi beneficjentami 
wspólnych projektów badawczych a 
innymi jednostkami i organizacjami, 
ustanowionymi przede wszystkim w 
krajach innych niż te, które są 
bezpośrednio zaangażowane w projekt, w 
konkretnym celu ułatwienia możliwości 
szkoleniowych (czyli stanowisk 
doktorskich i podoktorskich).
h) Wzmocnienie skutecznych sieci 
służących ustanowieniu instytucjonalnych 
połączeń sieciowych o wysokiej jakości w 
dziedzinie badań i innowacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na COST w celu 
wspierania działań służących identyfikacji 
i łączeniu „ośrodków doskonałości” 
(społeczności naukowych o wysokiej 
jakości i badaczy na początkowym etapie 
kariery) w całej Europie.
i) Rozwój szczególnych mechanizmów 
szkoleniowych dotyczących udziału w 
programie „Horyzont 2020”, przy pełnym 
wykorzystaniu istniejących sieci, takich 
jak krajowe punkty kontaktowe.
j) Udostępnienie stypendiów doktorskich i 
podoktorskich, a także zaawansowanych 
stypendiów szkoleniowych dla inżynierów, 
w celu zapewnienia dostępu do wszystkich 
międzynarodowych infrastruktur 
badawczych w Europie, w tym 
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zarządzanych przez międzynarodowe 
organizacje naukowe.
k) Pomoc w opracowaniu strategii 
inteligentnej specjalizacji i ich 
monitorowanie. Planowane jest 
opracowanie narzędzia wspierającego 
politykę i ułatwienie edukacji w dziedzinie 
polityki na poziomie regionalnym przez 
międzynarodowe procedury wzajemnej 
oceny i wymianę najlepszych praktyk.
l) Stworzenie rynku online, na którym 
możliwe byłoby reklamowanie własności 
intelektualnej w celu połączenia 
właścicieli i użytkowników praw własności 
intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że obecny drenaż mózgów z wielu państw członkowskich stanowi poważny 
problem dla Europy, należy w pełni wykorzystać doskonałość, wzmacniając synergię między 
programem „Horyzont 2020” a funduszami strukturalnymi, np. dzięki konkursowi, który PE 
proponował już w sprawozdaniu poseł Matias. Na potrzeby niezbędnej infrastruktury region 
wykorzysta własne zasoby i finansowanie w ramach EFRR, które nie podlegają konkursowi. 
Środki dostępne w programie „Horyzont 2020” należy przeznaczyć na wybitne badania.

Poprawka 456
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. NAUKA Z UDZIAŁEM 
SPOŁECZEŃSTWA I DLA 
SPOŁECZEŃSTWA, KU 
ODPOWIEDZIALNYM BADANIOM 
NAUKOWYM I INNOWACJOM
4.1 Wspieranie zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje
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Wspieranie zaangażowania społecznego w 
badania naukowe i innowacje oraz 
promowanie badań i innowacji 
interdyscyplinarnych, w szczególności 
wspieranie udziału obywateli w badaniach 
i innowacjach.
4.2 Propagowanie kwestii 
równouprawnienia płci
Propagowanie kwestii równouprawnienia 
płci przez wspieranie zmian w organizacji 
instytucji badawczych oraz w planowaniu 
programów badawczych. Obejmuje to 
różne wymiary równouprawnienia 
dotyczące w szczególności: zapewnienia 
równości w karierze naukowej, procesów 
podejmowania decyzji i uwzględniania 
aspektów płci w treści badań i 
innowacjach.
4.3 Lepsze rozumienie zagadnień 
naukowych przez obywateli
Sprawienie, aby obywatele lepiej rozumieli 
zagadnienia naukowe dzięki formalnej 
lub nieformalnej edukacji w tym zakresie, 
a także propagowanie działań związanych 
z nauką, np. w ośrodkach naukowych i 
muzeach, co stanowi bardzo ważny 
element rozwoju społeczeństwa przyszłości 
oraz podstawę współistnienia w 
demokracji. Sprawienie, aby kariera w 
dziedzinie nauki i technologii była 
atrakcyjna dla młodych studentów, a także 
wspieranie trwałych kontaktów między 
szkołami, instytucjami badawczymi, 
przemysłem i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego.
4.4 Propagowanie ram etycznych w 
zakresie badań i innowacji
Propagowanie ram etycznych w zakresie 
badań i innowacji, opartych na
podstawowych zasadach etyki, łącznie z 
zasadami ujętymi w Karcie praw 
podstawowych i wszystkich stosownych 
przepisach i konwencjach Unii.
4.5 Poprawa otwartego dostępu do 



AM\907981PL.doc 57/140 PE492.815v01-00

PL

wyników badań naukowych
Poprawa otwartego dostępu do wyników 
badań naukowych (w szczególności 
publikacji i danych naukowych) w celu 
zapewnienia przejrzystości i zaufania 
między podmiotami, zwiększenia 
doskonałości naukowej, oddzielenia 
potencjału innowacyjnego i wytwarzania 
wiedzy oraz konkurencyjności 
gospodarczej.
4.6 Rozwój ram zarządzania na rzecz 
odpowiedzialnych badań i innowacji
Rozwój ram zarządzania 
odpowiedzialnych badań i innowacji 
zachęcających podmioty społeczne 
(naukowców, społeczeństwo obywatelskie, 
przemysł, decydentów) do wspólnej pracy 
w ciągu całego procesu badań i innowacji 
w celu lepszego dostosowania go – oraz 
jego wyników i skutków – do oczekiwań, 
potrzeb i wartości społecznych.
4.7 Poszerzanie wiedzy na temat 
komunikacji naukowej
Wspieranie poszerzania wiedzy na temat 
komunikacji naukowej w celu poprawy 
jakości i skuteczności interakcji między 
naukowcami, mediami i opinią publiczną.

Or. en

Poprawka 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Odpowiedzialne badania naukowe i 
innowacje
W celu nawiązania skutecznego dialogu 
między światem nauki a społeczeństwem, 
przyciągnięcia nowych talentów do nauki 
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oraz powiązania doskonałości naukowej 
ze świadomością i odpowiedzialnością 
społeczną wspierane będą następujące 
działania:
a) Atrakcyjne kariery naukowe i 
technologiczne dla młodych studentów: 
wspieranie karier naukowych w dziedzinie 
nauki, technologii i inżynierii w szkołach; 
otwarcie uniwersytetów dla młodych 
studentów; wspieranie interaktywnych i 
atrakcyjnych muzeów nauki przez władze 
krajowe i regionalne; wspieranie trwałych 
powiązań między szkołami i instytutami 
badawczymi oraz między studentami a ich 
rodzinami, wychowawcami naukowymi i 
badaczami.
b) Promowanie równouprawnienia płci w 
obu jego wymiarach: zapewnienie 
równości w zakresie karier badawczych 
oraz włączenie kwestii równouprawnienia 
w rozwój badań; propagowanie kwestii 
równouprawnienia płci, w szczególności 
poprzez wspieranie zmian w organizacji 
instytucji badawczych oraz w treści i 
planowaniu działań badawczych.
c) Włączenie społeczeństwa w zagadnienia 
dotyczące nauki i innowacji: 
monitorowanie postrzegania nauki przez 
obywateli i wspieranie udziału obywateli w 
kształtowaniu polityki w zakresie badań i 
innowacji; zapewnienie współdziałania 
wszystkich podmiotów społecznych w 
cyklu innowacji, aby podnieść jakość, 
znaczenie, akceptację i trwałość wyników 
procesu innowacji dzięki połączeniu 
interesów i wartości społeczeństwa; 
wspieranie zainteresowania społeczeństwa 
kwestiami nauki i innowacji; 
monitorowanie postrzegania nauki przez 
obywateli oraz wspieranie ich udziału w 
zagadnieniach związanych z rozwojem 
nauki i technologii. W tym celu należy 
rozwijać szczególne umiejętności, wiedzę i 
zdolności na poziomie indywidualnym i 
organizacyjnym, a także na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, wraz z 
monitorowaniem postrzegania nauki przez 



AM\907981PL.doc 59/140 PE492.815v01-00

PL

obywateli oraz wspieraniem ich udziału w 
polityce z zakresu nauki i innowacji.
d) Sprawienie, aby obywatele lepiej 
rozumieli zagadnienia naukowe dzięki 
formalnej lub nieformalnej edukacji w 
tym zakresie, a także upowszechnianie 
działań opartych na nauce, np. w 
ośrodkach naukowych, co stanowi bardzo 
ważny element rozwoju społeczeństwa 
przyszłości jako pracowników oraz 
podstawę współistnienia w demokracji. 
Propagowanie odpowiednich metod 
edukacji w dziedzinie nauki oraz badania 
w tym zakresie przyczynią się do 
powstania naukowo wykształconego, 
odpowiedzialnego i kreatywnego 
społeczeństwa, co spowoduje poprawę 
formalnego i nieformalnego kształcenia 
naukowo-technicznego, działań 
naukowych opartych na projektach oraz 
łączenie osób będących i niebędących 
naukowcami w sieci na szczeblu 
krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. Obejmuje to 
promowanie i wychowywanie 
wykształconych naukowo obywateli za 
pomocą skutecznego formalnego i 
nieformalnego kształcenia naukowego 
oraz upowszechnianie działań opartych 
na nauce, tj. w centrach naukowych i 
innych odpowiednich mediach.
e) Otwarty dostęp do wyników i danych 
naukowych w celu wzmocnienia 
doskonałości naukowej i 
konkurencyjności gospodarczej: 
wspieranie jednolitej bazy danych 
zawierającej wszystkie projekty badawcze 
finansowane ze źródeł europejskich i 
wyniki badań naukowych. Krajowe i 
regionalne instytucje finansujące będą 
zachęcane do wymiany tych samych 
informacji dotyczących projektów 
krajowych/regionalnych. Wspierane 
będzie włączanie wyników badań 
naukowych do tej bazy danych.
f) Zarządzanie na rzecz rozwoju 
odpowiedzialnych badań i innowacji przez 
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wszystkie zainteresowane strony 
(naukowców, organy publiczne, 
przemysł), które uwzględnia potrzeby i 
postulaty społeczne, a także 
monitorowanie jego ewolucji: 
kształtowanie zarządzania na rzecz 
rozwoju odpowiedzialnych badań i 
innowacji poprzez zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych podmiotów, 
wspieranie roli naukowej wiedzy 
specjalistycznej w procesach decyzyjnych, 
czyli udziału naukowców i niezależnych 
organizacji badawczych w 
kontrowersyjnych kwestiach społecznych i 
zagadnieniach związanych z zarządzaniem 
ryzykiem. W porozumieniu z 
odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi propagowane będą 
ramy etyczne w zakresie badań i 
innowacji, oparte na podstawowych 
zasadach etyki, łącznie z zasadami 
zapisanymi w Karcie Praw Podstawowych 
i wszystkich stosownych przepisach i 
konwencjach Unii. Należy wziąć pod 
uwagę opinię Europejskiej Grupy do 
spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach.
g) Wiedza na temat komunikacji 
naukowej w celu poprawy jakości i 
skuteczności interakcji między 
naukowcami, mediami i opinią publiczną. 
Aby zwiększyć obieg wiedzy w obrębie 
społeczności naukowej i wśród ogółu 
społeczeństwa, należy kontynuować prace 
nad udostępnianiem i wykorzystywaniem 
wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych. Pozwoli to na 
zwiększenie wiedzy w zakresie 
komunikacji naukowej w celu poprawy 
jakości i skuteczności interakcji między 
naukowcami, mediami i społeczeństwem 
oraz wspierania szerszego udziału 
obywateli jako aktywnych 
zainteresowanych podmiotów, a także, o 
ile to możliwe i właściwe, jako 
uczestników badań.



AM\907981PL.doc 61/140 PE492.815v01-00

PL

Or. en

Poprawka 458
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiodąca pozycja w przemyśle Wiodąca pozycja w przemyśle i sektorze 
usług

Or. ro

Poprawka 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomyślne opanowanie i stosowanie 
technologii wspomagających w przemyśle 
europejskim jest najważniejszym 
czynnikiem podniesienia w Europie 
wydajności i potencjału innowacyjnego 
oraz zapewnienia jej nowoczesnej, 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, wiodącej pozycji w najbardziej 
rozwiniętych technologicznie sektorach 
zastosowań oraz zdolności do opracowania 
unikalnych rozwiązań w zakresie wyzwań 
społecznych. Działania w zakresie 
innowacji zostaną połączone z 
działalnością badawczo-rozwojową jako 
integralna część dofinansowania.

Pomyślne opanowanie i stosowanie 
technologii wspomagających w przemyśle 
europejskim jest najważniejszym 
czynnikiem podniesienia w Europie 
wydajności i potencjału innowacyjnego 
oraz zapewnienia jej nowoczesnej, 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, wiodącej pozycji w najbardziej 
rozwiniętych technologicznie sektorach 
zastosowań oraz zdolności do opracowania 
unikalnych rozwiązań w zakresie wyzwań 
społecznych. Działania w zakresie 
innowacji zostaną połączone z 
działalnością badawczo-rozwojową jako 
integralna część dofinansowania. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na projekty 
w małej i średniej skali.

Or. en
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Poprawka 460
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomyślne opanowanie i stosowanie 
technologii wspomagających w przemyśle
europejskim jest najważniejszym 
czynnikiem podniesienia w Europie 
wydajności i potencjału innowacyjnego 
oraz zapewnienia jej nowoczesnej, 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, wiodącej pozycji w najbardziej 
rozwiniętych technologicznie sektorach 
zastosowań oraz zdolności do opracowania 
unikalnych rozwiązań w zakresie wyzwań 
społecznych. Działania w zakresie 
innowacji zostaną połączone z 
działalnością badawczo-rozwojową jako 
integralna część dofinansowania.

Pomyślne opanowanie i stosowanie 
technologii wspomagających w
europejskim sektorze usług i przemyśle 
jest najważniejszym czynnikiem 
podniesienia w Europie wydajności i 
potencjału innowacyjnego oraz 
zapewnienia jej nowoczesnej, 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, wiodącej pozycji w najbardziej 
rozwiniętych technologicznie sektorach 
zastosowań oraz zdolności do opracowania 
unikalnych rozwiązań w zakresie wyzwań 
społecznych. Działania w zakresie 
innowacji zostaną połączone z 
działalnością badawczo-rozwojową jako 
integralna część dofinansowania.

Or. ro

Poprawka 461
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównym elementem celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” są 
kluczowe technologie wspomagające, 
określonych jako mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologia, biotechnologia, 
nowoczesne materiały i nowoczesne 
systemy produkcji20. Wiele innowacyjnych 

Głównym elementem celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” są
kluczowe technologie wspomagające, 
określonych jako mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologia, biotechnologia, 
nowoczesne materiały i nowoczesne 
systemy produkcji20. Wiele innowacyjnych 
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produktów zawiera jednocześnie produkty 
kilku spośród tych technologii, które 
stanowią pojedyncze lub zintegrowane 
części. Każda technologia zapewnia 
innowacje technologiczne, ale 
skumulowane korzyści uzyskane w wyniku 
połączenia wielu technologii 
wspomagających również mogą przyczynić 
się do skoku technologicznego.
Korzystanie z głównych przekrojowych 
technologii wspomagających przyczynia 
się do zwiększenia konkurencyjności i 
oddziaływania produktów. Wykorzystuje 
się więc liczne oddziaływania wzajemne 
między tymi technologiami. Udzielać 
będzie się ukierunkowanego wsparcia z 
przeznaczeniem na linię pilotażową w 
większej skali oraz projekty pokazowe.

produktów zawiera jednocześnie produkty 
kilku spośród tych technologii, które 
stanowią pojedyncze lub zintegrowane 
części. Każda technologia zapewnia 
innowacje technologiczne, ale 
skumulowane korzyści uzyskane w wyniku 
połączenia wielu technologii 
wspomagających również mogą przyczynić 
się do skoku technologicznego.
Korzystanie z głównych przekrojowych 
technologii wspomagających przyczynia 
się do zwiększenia konkurencyjności i 
oddziaływania produktów. Wykorzystuje 
się więc liczne oddziaływania wzajemne 
między tymi technologiami.

Or. en

Poprawka 462
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównym elementem celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” są 
kluczowe technologie wspomagające, 
określonych jako mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologia, biotechnologia, 
nowoczesne materiały i nowoczesne 
systemy produkcji20. Wiele innowacyjnych 
produktów zawiera jednocześnie produkty 
kilku spośród tych technologii, które 
stanowią pojedyncze lub zintegrowane 
części. Każda technologia zapewnia 
innowacje technologiczne, ale 
skumulowane korzyści uzyskane w wyniku 
połączenia wielu technologii 
wspomagających również mogą przyczynić 
się do skoku technologicznego.

Głównym elementem celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” są 
kluczowe technologie wspomagające, 
określonych jako mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologia, biotechnologia, 
nowoczesne materiały i nowoczesne 
systemy produkcji20. Wiele innowacyjnych 
produktów zawiera jednocześnie produkty 
kilku spośród tych technologii, które 
stanowią pojedyncze lub zintegrowane 
części, a także ogromne ilości wyników 
podstawowych badań naukowych, 
zwłaszcza z matematyki. Każda 
technologia zapewnia innowacje 
technologiczne, ale skumulowane korzyści 
uzyskane w wyniku połączenia wielu 
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Korzystanie z głównych przekrojowych 
technologii wspomagających przyczynia 
się do zwiększenia konkurencyjności i 
oddziaływania produktów. Wykorzystuje 
się więc liczne oddziaływania wzajemne 
między tymi technologiami. Udzielać 
będzie się ukierunkowanego wsparcia z 
przeznaczeniem na linię pilotażową w 
większej skali oraz projekty pokazowe.

technologii wspomagających oraz narzędzi 
matematycznych również mogą przyczynić 
się do skoku technologicznego.
Korzystanie z głównych przekrojowych 
technologii wspomagających przyczynia 
się do zwiększenia konkurencyjności i 
oddziaływania produktów. Wykorzystuje 
się więc liczne oddziaływania wzajemne 
między tymi technologiami oraz wynikami 
badań naukowych. Udzielać będzie się 
ukierunkowanego wsparcia z 
przeznaczeniem na linię pilotażową w 
większej skali oraz projekty pokazowe.

Or. en

Poprawka 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 4
COM(2011) 811
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównym elementem celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” są 
kluczowe technologie wspomagające, 
określonych jako mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologia, biotechnologia, 
nowoczesne materiały i nowoczesne 
systemy produkcji20. Wiele innowacyjnych 
produktów zawiera jednocześnie produkty 
kilku spośród tych technologii, które 
stanowią pojedyncze lub zintegrowane 
części. Każda technologia zapewnia 
innowacje technologiczne, ale 
skumulowane korzyści uzyskane w wyniku 
połączenia wielu technologii 
wspomagających również mogą przyczynić 
się do skoku technologicznego.
Korzystanie z głównych przekrojowych 
technologii wspomagających przyczynia 
się do zwiększenia konkurencyjności i 

Głównym elementem celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” są 
kluczowe technologie wspomagające, 
określonych jako mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologia, biotechnologia,
technologie wodne, nowoczesne materiały 
i nowoczesne systemy produkcji20. Wiele 
innowacyjnych produktów zawiera 
jednocześnie produkty kilku spośród tych 
technologii, które stanowią pojedyncze lub 
zintegrowane części. Każda technologia 
zapewnia innowacje technologiczne, ale 
skumulowane korzyści uzyskane w wyniku 
połączenia wielu technologii 
wspomagających również mogą przyczynić 
się do skoku technologicznego.
Korzystanie z głównych przekrojowych 
technologii wspomagających przyczynia 
się do zwiększenia konkurencyjności i 
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oddziaływania produktów. Wykorzystuje 
się więc liczne oddziaływania wzajemne 
między tymi technologiami. Udzielać 
będzie się ukierunkowanego wsparcia z 
przeznaczeniem na linię pilotażową w 
większej skali oraz projekty pokazowe.

oddziaływania produktów. Wykorzystuje 
się więc liczne oddziaływania wzajemne 
między tymi technologiami. Udzielać 
będzie się ukierunkowanego wsparcia z 
przeznaczeniem na linię pilotażową w 
większej skali oraz projekty pokazowe.

Or. en

Poprawka 464
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie będzie się koncentrować 
zwłaszcza na etapie przedkomercyjnym i 
przedkonkurencyjnym. Finansowanie 
ukierunkowane jest raczej na usunięcie 
powszechnych barier technologicznych, a 
nie na wyłonienie zwycięzców czy 
finansowanie konkretnych linii 
produkcyjnych lub działalności 
poszczególnych przedsiębiorstw. Działania 
będą projektowane w sposób wspierający 
konkurencyjność przemysłową poprzez 
stymulowanie przemysłu zwłaszcza w celu 
poprawy jego wydajności pod względem 
zasobów i energii, tak aby doprowadzić do 
większych inwestycji w badania naukowe 
i innowacje.

Or. en

Poprawka 465
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie innowacji odnoszą się 
do integracji pojedynczych technologii;
prezentacji możliwości w zakresie 
wytwarzania i dostarczania innowacyjnych 
produktów i usług; badań pilotażowych 
wśród użytkowników i klientów w celu 
udowodnienia możliwości wykonania i 
uzyskania wartości dodatkowej; oraz 
działań demonstracyjnych w wielkiej skali 
w celu ułatwienia rynkowego 
wykorzystania wyników badań.

Działania w zakresie innowacji odnoszą się 
do integracji pojedynczych technologii;
prezentacji możliwości w zakresie 
wytwarzania i dostarczania innowacyjnych 
produktów i usług; badań pilotażowych 
wśród użytkowników i klientów w celu 
udowodnienia możliwości wykonania i 
uzyskania wartości dodatkowej; oraz 
działań demonstracyjnych w wielkiej skali 
w celu ułatwienia rynkowego 
wykorzystania wyników badań. Istotne jest 
również wspieranie na szczeblu 
europejskim oddolnych strategii 
dotyczących wspólnych rewolucyjnych i 
przyrostowych innowacji, zarówno 
cyfrowych, jak i fizycznych, mobilności 
młodych innowatorów oraz 
inkubatorów/akceleratorów. 

Or. en

Poprawka 466
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie innowacji odnoszą się 
do integracji pojedynczych technologii;
prezentacji możliwości w zakresie 
wytwarzania i dostarczania innowacyjnych 
produktów i usług; badań pilotażowych 
wśród użytkowników i klientów w celu 
udowodnienia możliwości wykonania i 
uzyskania wartości dodatkowej; oraz 
działań demonstracyjnych w wielkiej skali 
w celu ułatwienia rynkowego 
wykorzystania wyników badań.

Działania w zakresie innowacji odnoszą się 
do integracji pojedynczych technologii;
prezentacji możliwości w zakresie 
wytwarzania i dostarczania innowacyjnych 
produktów i usług; badań pilotażowych 
wśród użytkowników i klientów w celu 
udowodnienia możliwości wykonania i 
uzyskania wartości dodatkowej; oraz 
działań demonstracyjnych w wielkiej skali 
w celu ułatwienia rynkowego 
wykorzystania wyników badań. Te bliskie 
rynkowi działania finansowane są 
głównie za pomocą instrumentów 
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finansowych.

Or. en

Poprawka 467
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie innowacji odnoszą się 
do integracji pojedynczych technologii;
prezentacji możliwości w zakresie 
wytwarzania i dostarczania innowacyjnych 
produktów i usług; badań pilotażowych 
wśród użytkowników i klientów w celu 
udowodnienia możliwości wykonania i 
uzyskania wartości dodatkowej; oraz
działań demonstracyjnych w wielkiej skali 
w celu ułatwienia rynkowego 
wykorzystania wyników badań.

Działania w zakresie innowacji odnoszą się 
do integracji pojedynczych technologii;
prezentacji możliwości w zakresie 
wytwarzania i dostarczania innowacyjnych 
produktów i usług; badań pilotażowych 
wśród użytkowników i klientów w celu 
udowodnienia możliwości wykonania i 
uzyskania wartości dodatkowej; działań 
demonstracyjnych w wielkiej skali w celu 
ułatwienia rynkowego wykorzystania 
wyników badań oraz wdrożenia projektów 
w małej i średniej skali, które utorują 
drogę wielkoskalowym projektom.

Or. en

Poprawka 468
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególnie w przypadku nanotechnologii 
i biotechnologii udział zainteresowanych 
stron i ogółu społeczeństwa ma na celu 
podniesienie świadomości na temat 
korzyści i zagrożeń. W odniesieniu do 
stosowania tych technologii kwestia oceny 
ogólnych zagrożeń i zarządzania nimi 

Szczególnie w przypadku nanotechnologii 
i biotechnologii udział zainteresowanych 
stron i ogółu społeczeństwa ma na celu 
podniesienie świadomości na temat 
korzyści i zagrożeń. W odniesieniu do 
stosowania tych technologii kwestia oceny 
ogólnych zagrożeń i zarządzania nimi 
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będzie przedmiotem systematycznych 
rozważań.

będzie przedmiotem systematycznych 
rozważań. Na wczesnym etapie 
opracowane zostaną kryteria i przejrzyste 
procedury służące ocenie społecznej 
celowości i akceptowalności nowych 
technologii.

Or. en

Poprawka 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 2 – punkt 1 – ustęp 12 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- rozwijanie i realizacja metod 
badawczych bardziej przewidywalnych 
oraz mających istotne znaczenie dla 
aspektów życia ludzkiego, oceny zagrożeń 
i badań w dziedzinie zdrowia.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozwijanie i realizacja metod badawczych bardziej przewidywalnych oraz o bardziej istotnym 
znaczeniu ma na celu osiągnięcie międzynarodowego celu, jakim jest uczynienie badań w 
zakresie bezpieczeństwa i zdrowia bardziej skutecznymi, mniej kosztownymi i bardziej 
istotnymi dla aspektów życia ludzkiego.

Poprawka 470
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 12 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- rozwój i stosowanie predyktywnych i 
odnoszących się do ludzi narzędzi do 
przeprowadzania prób bezpieczeństwa, 
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oceny ryzyka i badań zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 12 – tiret trzecie a (nowe)
COM(2011) 811.
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – ustęp 12 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- technologie wodne;

Or. en

Poprawka 472
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczne linie działania zostaną 
ukierunkowane na wyzwania związane z 
wiodącą pozycją w przemyśle i technologii 
w zakresie TIK i obejmą ogólne programy 
badań naukowych i innowacji w zakresie 
TIK, w tym w szczególności niżej 
wymienione działania.

Liczne linie działania zostaną 
ukierunkowane na wyzwania związane z 
wiodącą pozycją w przemyśle i technologii 
w zakresie TIK i obejmą normy i protokoły 
TIK, a także ogólne programy badań 
naukowych i innowacji w zakresie TIK, w 
tym w szczególności niżej wymienione 
działania.

Or. ro

Poprawka 473
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 –  wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.1. Elementy i systemy nowej generacji: 
inżynieria nowoczesnych i inteligentnych 
elementów i systemów wbudowanych

1.1.1. Elementy i systemy nowej generacji: 
inżynieria systemów informacyjnych oraz
nowoczesnych i inteligentnych elementów 
i systemów wbudowanych

Or. fr

Poprawka 474
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest utrzymanie i wzmocnienie 
wiodącej pozycji Europy w zakresie 
technologii elementów i systemów 
wbudowanych. W ich zakres wchodzą 
również mikro-, nano- i biosystemy, 
elektronika organiczna, integracja dużych 
obszarów, technologie stanowiące 
podstawę Internetu przedmiotów (IoT)21 , 
w tym platformy wspierające świadczenie 
nowoczesnych usług, inteligentne systemy 
zintegrowane, systemy systemów oraz 
inżynieria systemów złożonych.

Celem jest utrzymanie i wzmocnienie 
wiodącej pozycji Europy w zakresie 
technologii wielkoskalowych systemów 
informacyjnych oraz elementów i 
systemów wbudowanych. W ich zakres 
wchodzą również mikro-, nano- i 
biosystemy, elektronika organiczna, 
integracja dużych obszarów, technologie 
stanowiące podstawę Internetu 
przedmiotów (IoT)21 , w tym platformy 
wspierające świadczenie nowoczesnych 
usług, inteligentne systemy zintegrowane, 
systemy systemów oraz inżynieria 
systemów złożonych.

Or. fr

Poprawka 475
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest utrzymanie i wzmocnienie Celem jest utrzymanie i wzmocnienie 
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wiodącej pozycji Europy w zakresie 
technologii elementów i systemów 
wbudowanych. W ich zakres wchodzą 
również mikro-, nano- i biosystemy, 
elektronika organiczna, integracja dużych 
obszarów, technologie stanowiące 
podstawę Internetu przedmiotów (IoT)21, w 
tym platformy wspierające świadczenie 
nowoczesnych usług, inteligentne systemy 
zintegrowane, systemy systemów oraz 
inżynieria systemów złożonych.

wiodącej pozycji Europy w zakresie 
technologii elementów i systemów 
wbudowanych. W ich zakres wchodzą 
również mikro-, nano- i biosystemy, 
elektronika organiczna, obliczenia 
kwantowe, integracja dużych obszarów, 
technologie stanowiące podstawę Internetu 
przedmiotów (IoT)21, w tym platformy 
wspierające świadczenie nowoczesnych 
usług, sensory, inteligentne systemy 
zintegrowane, rozproszone systemy
i systemy systemów oraz inżynieria 
systemów złożonych.

Or. en

Poprawka 476
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest utrzymanie i wzmocnienie 
wiodącej pozycji Europy w zakresie 
technologii elementów i systemów 
wbudowanych. W ich zakres wchodzą 
również mikro-, nano- i biosystemy, 
elektronika organiczna, integracja dużych 
obszarów, technologie stanowiące 
podstawę Internetu przedmiotów (IoT)21, w 
tym platformy wspierające świadczenie 
nowoczesnych usług, inteligentne systemy 
zintegrowane, systemy systemów oraz 
inżynieria systemów złożonych.

Celem jest utrzymanie i wzmocnienie 
wiodącej pozycji Europy w zakresie 
technologii elementów i systemów 
wbudowanych. W ich zakres wchodzą 
również mikro-, nano- i biosystemy, 
elektronika organiczna, obliczeniowa 
biologia systemowa, integracja dużych 
obszarów, technologie stanowiące 
podstawę Internetu przedmiotów (IoT)21, w 
tym platformy wspierające świadczenie 
nowoczesnych usług, inteligentne systemy 
zintegrowane, systemy systemów oraz 
inżynieria systemów złożonych.

Or. en

Poprawka 477
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wykorzystanie atutów Europy w 
zakresie architektury procesorów i 
systemów, technologii łączeniowych i 
lokalizacji danych, przetwarzania w 
chmurze, obliczania równoległego i 
oprogramowania symulacyjnego 
przeznaczonego dla wszystkich segmentów 
rynku obliczeń.

Celem jest wykorzystanie atutów Europy w 
zakresie architektury procesorów i 
systemów, technologii łączeniowych i 
lokalizacji danych, przetwarzania w 
chmurze, obliczeń wielkoskalowych i 
superobliczeń, dużych zbiorów danych,
obliczania równoległego i oprogramowania 
symulacyjnego przeznaczonego dla 
wszystkich segmentów rynku obliczeń.

Or. en

Poprawka 478
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest podniesienie konkurencyjności 
przemysłu europejskiego w zakresie 
rozwoju, opanowania i kształtowania 
Internetu następnej generacji, który 
stopniowo zastąpi obecną sieć, sieci stałe i 
ruchome oraz infrastruktury usługowe, a 
także umożliwienie wzajemnych połączeń 
bilionów urządzeń (Internet przedmiotów) 
obsługiwanych przez różnych operatorów i 
działających w różnych dziedzinach, co 
zmieni sposoby komunikowania się, 
uzyskiwania dostępu i korzystania z 
wiedzy. Obejmuje on działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji w 
odniesieniu do sieci, oprogramowania i 
usług, bezpieczeństwa cyfrowego, 
prywatności i zaufania, łączności 
bezprzewodowej22 i wszystkich sieci 
optycznych, interaktywnych multimediów 
oraz podłączonego do sieci 

Celem jest podniesienie konkurencyjności 
przemysłu europejskiego w zakresie 
rozwoju, opanowania i kształtowania 
Internetu następnej generacji, który 
stopniowo zastąpi obecną sieć, sieci stałe i 
ruchome oraz infrastruktury usługowe, a 
także umożliwienie wzajemnych połączeń 
bilionów urządzeń (Internet przedmiotów) 
obsługiwanych przez różnych operatorów i 
działających w różnych dziedzinach, co 
zmieni sposoby komunikowania się, 
uzyskiwania dostępu i korzystania z 
wiedzy. Obejmuje on działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji w 
odniesieniu do sieci, infrastruktur,
oprogramowania i usług, bezpieczeństwa 
cyfrowego, prywatności i zaufania, 
łączności bezprzewodowej22 i wszystkich 
sieci optycznych, interaktywnych 
multimediów oraz podłączonego do sieci 
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przedsiębiorstwa jutra. przedsiębiorstwa jutra. Wsparcie 
otrzymają w szczególności działania 
badawczo-rozwojowe dotyczące systemów 
otwartych i dystrybucyjnych.

Or. en

Poprawka 479
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest podniesienie konkurencyjności 
przemysłu europejskiego w zakresie 
rozwoju, opanowania i kształtowania 
Internetu następnej generacji, który 
stopniowo zastąpi obecną sieć, sieci stałe i 
ruchome oraz infrastruktury usługowe, a 
także umożliwienie wzajemnych połączeń 
bilionów urządzeń (Internet przedmiotów) 
obsługiwanych przez różnych operatorów i 
działających w różnych dziedzinach, co 
zmieni sposoby komunikowania się, 
uzyskiwania dostępu i korzystania z 
wiedzy. Obejmuje on działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji w 
odniesieniu do sieci, oprogramowania i 
usług, bezpieczeństwa cyfrowego, 
prywatności i zaufania, łączności 
bezprzewodowej22 i wszystkich sieci 
optycznych, interaktywnych multimediów 
oraz podłączonego do sieci 
przedsiębiorstwa jutra.

Celem jest podniesienie konkurencyjności 
przemysłu europejskiego w zakresie 
rozwoju, opanowania i kształtowania 
Internetu następnej generacji, który 
stopniowo zastąpi obecną sieć, sieci stałe i 
ruchome oraz infrastruktury usługowe, a 
także umożliwienie wzajemnych połączeń 
bilionów urządzeń (Internet przedmiotów) 
obsługiwanych przez różnych operatorów i 
działających w różnych dziedzinach, co 
zmieni sposoby komunikowania się, 
uzyskiwania dostępu i korzystania z 
wiedzy. Obejmuje on działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji w 
odniesieniu do sieci, oprogramowania i 
usług, bezpieczeństwa cyfrowego, 
prywatności, zaufania i skutków 
społecznych, łączności bezprzewodowej22 i 
wszystkich sieci optycznych, 
interaktywnych multimediów oraz 
podłączonego do sieci przedsiębiorstwa 
jutra.

Or. en

Poprawka 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.4. Technologie treści i zarządzanie 
informacjami: TIK w zakresie treści 
cyfrowych i kreatywności

1.1.4. Technologie treści i zarządzanie 
informacjami: TIK w zakresie treści 
cyfrowych, sektorów kultury, w tym 
dziedzictwa kulturowego i turystyki, oraz
kreatywności

Or. en

Poprawka 481
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie użytkownikom 
profesjonalnym i obywatelom nowych 
narzędzi przeznaczonych do tworzenia, 
stosowania i przechowywania wszelkiego 
rodzaju treści cyfrowych w dowolnym 
języku oraz modelowanie, analiza i 
wizualizacja dużej ilości danych, w tym 
danych powiązanych. Do tych narzędzi 
należą nowe technologie przeznaczone do 
zastosowań lingwistycznych, edukacyjnych 
i interaktywnych, ochrony zasobów 
cyfrowych, uzyskania dostępu do treści i 
jej analiz; inteligentne systemy zarządzania 
informacjami oparte na zaawansowanych 
technologicznie metodach ekstrakcji 
danych, samouczenie się z wykorzystaniem 
komputera, analiza statystyczna oraz 
technologie obliczeniowe związane z 
obrazami.

Celem jest zapewnienie użytkownikom 
profesjonalnym i obywatelom nowych 
narzędzi przeznaczonych do tworzenia, 
stosowania i przechowywania wszelkiego 
rodzaju treści cyfrowych w dowolnym 
języku oraz modelowanie, analiza i 
wizualizacja dużej ilości danych, w tym 
danych powiązanych. Do tych narzędzi 
należą nowe technologie przeznaczone do 
zastosowań lingwistycznych, edukacyjnych 
i interaktywnych (w tym interfejsy 
haptyczne, biologiczne i interfejsy mowy),
ochrony i rekonstrukcji zasobów 
cyfrowych, uzyskania dostępu do treści i 
jej analiz; inteligentne systemy zarządzania 
informacjami oparte na zaawansowanych 
technologicznie metodach ekstrakcji 
danych, operowanie dużymi zbiorami 
danych, uczenie maszynowe, wiedza 
maszynowa, analiza statystyczna oraz 
technologie obliczeń wizualnych.

Or. en
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Poprawka 482
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie użytkownikom 
profesjonalnym i obywatelom nowych 
narzędzi przeznaczonych do tworzenia, 
stosowania i przechowywania wszelkiego 
rodzaju treści cyfrowych w dowolnym 
języku oraz modelowanie, analiza i 
wizualizacja dużej ilości danych, w tym 
danych powiązanych. Do tych narzędzi 
należą nowe technologie przeznaczone do 
zastosowań lingwistycznych, edukacyjnych 
i interaktywnych, ochrony zasobów 
cyfrowych, uzyskania dostępu do treści i 
jej analiz; inteligentne systemy zarządzania 
informacjami oparte na zaawansowanych 
technologicznie metodach ekstrakcji 
danych, samouczenie się z wykorzystaniem 
komputera, analiza statystyczna oraz 
technologie obliczeniowe związane z 
obrazami.

Celem jest zapewnienie użytkownikom 
profesjonalnym i obywatelom nowych 
narzędzi przeznaczonych do tworzenia, 
stosowania i przechowywania wszelkiego 
rodzaju treści cyfrowych w dowolnym 
języku oraz modelowanie, analiza i 
wizualizacja dużej ilości danych, w tym 
danych powiązanych. Do tych narzędzi 
należą nowe technologie przeznaczone do 
zastosowań lingwistycznych, edukacyjnych 
i interaktywnych, ochrony zasobów 
cyfrowych, uzyskania dostępu do zasobów 
kulturowych, do treści i technik analiz; 
inteligentne systemy zarządzania 
informacjami oparte na zaawansowanych 
technologicznie metodach ekstrakcji 
danych, samouczenie się z wykorzystaniem 
komputera, analiza statystyczna oraz 
technologie obliczeniowe związane z 
obrazami.

Or. it

Poprawka 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie użytkownikom 
profesjonalnym i obywatelom nowych 
narzędzi przeznaczonych do tworzenia, 
stosowania i przechowywania wszelkiego 
rodzaju treści cyfrowych w dowolnym 
języku oraz modelowanie, analiza i 
wizualizacja dużej ilości danych, w tym 

Celem jest zapewnienie użytkownikom 
profesjonalnym i obywatelom nowych 
narzędzi przeznaczonych do tworzenia, 
stosowania i przechowywania wszelkiego 
rodzaju treści cyfrowych w dowolnym 
języku oraz modelowanie, analiza i 
wizualizacja dużej ilości danych, w tym 
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danych powiązanych. Do tych narzędzi 
należą nowe technologie przeznaczone do 
zastosowań lingwistycznych, edukacyjnych
i interaktywnych, ochrony zasobów 
cyfrowych, uzyskania dostępu do treści i 
jej analiz; inteligentne systemy zarządzania 
informacjami oparte na zaawansowanych 
technologicznie metodach ekstrakcji 
danych, samouczenie się z wykorzystaniem 
komputera, analiza statystyczna oraz 
technologie obliczeniowe związane z 
obrazami.

danych powiązanych. Do tych narzędzi 
należą nowe technologie przeznaczone do 
zastosowań lingwistycznych, edukacyjnych 
i interaktywnych, ochrony zasobów 
cyfrowych, uzyskania dostępu do treści i 
jej analiz; inteligentne systemy zarządzania 
informacjami oparte na zaawansowanych 
technologicznie metodach ekstrakcji 
danych w takich dziedzinach, jak 
turystyka, uczenie maszynowe, analiza 
statystyczna oraz technologie obliczeń 
wizualnych.

Or. en

Poprawka 484
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie wiodącej pozycji 
Europy w dziedzinie nauki i techniki w 
zakresie robotyki przemysłowej i 
usługowej, systemów kognitywnych, 
zaawansowanych technologicznie 
interfejsów i przestrzeni inteligentnych 
oraz „czujących” maszyn, 
wykorzystywanie wzrastającej wydajności 
obliczeniowej i wymiany informacji w 
sieci oraz postęp w możliwościach 
budowania systemów zdolnych do uczenia 
się, przystosowania i reagowania.

Celem jest wzmocnienie wiodącej pozycji 
Europy w dziedzinie nauki i techniki w 
zakresie robotyki przemysłowej i 
usługowej, systemów kognitywnych,
sztucznej inteligencji i neuronauki,
zaawansowanych technologicznie 
interfejsów i przestrzeni inteligentnych 
oraz „czujących” maszyn, 
wykorzystywanie miniaturyzacji i
wzrastającej wydajności obliczeniowej
oraz wymiany informacji w sieci, a także
postęp w możliwościach budowania 
systemów zdolnych do uczenia się, 
przystosowania i reagowania.

Or. en

Poprawka 485
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się, że sześć wyżej 
wymienionych linii działania pokryje pełen 
zakres potrzeb. Zalicza się do nich wiodącą 
pozycję w przemyśle w zakresie ogólnych 
rozwiązań opartych na TIK, produkty i 
usługi konieczne dla stawienia czoła 
najważniejszych wyzwaniom społecznym 
oraz sterowane z poziomu aplikacji plany 
badań i innowacji w zakresie TIK, które 
otrzymają wsparcie wraz z odpowiednim 
wyzwaniem społecznym.

Oczekuje się, że siedem wyżej 
wymienionych linii działania pokryje pełen 
zakres potrzeb. Zalicza się do nich wiodącą 
pozycję w przemyśle w zakresie ogólnych 
rozwiązań opartych na TIK, produkty i 
usługi konieczne dla stawienia czoła 
najważniejszych wyzwaniom społecznym 
oraz sterowane z poziomu aplikacji plany 
badań i innowacji w zakresie TIK, które 
otrzymają wsparcie wraz z odpowiednim 
wyzwaniem społecznym.

Or. en

Poprawka 486
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda z sześciu głównych linii działania 
obejmuje ponadto infrastruktury badawcze 
specyficzne dla TIK, takie jak żywe 
laboratoria przeznaczone do doświadczeń 
w wielkiej skali, oraz infrastruktury 
podstawowych kluczowych technologii 
wspomagających i ich zastosowanie w 
nowoczesnych produktach i 
innowacyjnych systemach inteligentnych, 
w tym urządzenia, narzędzia, usługi 
wspomagające, czyste pomieszczenia oraz 
dostęp do odlewni w celu wykonania 
prototypu.

Każda z siedmiu głównych linii działania 
obejmuje ponadto infrastruktury badawcze 
specyficzne dla TIK, takie jak żywe 
laboratoria przeznaczone do doświadczeń 
w wielkiej skali, oraz infrastruktury 
podstawowych kluczowych technologii 
wspomagających i ich zastosowanie w 
nowoczesnych produktach i 
innowacyjnych systemach inteligentnych, 
w tym urządzenia, narzędzia, usługi 
wspomagające, czyste pomieszczenia oraz 
dostęp do odlewni w celu wykonania 
prototypu. Finansowanie unijne będzie 
wspomagało urządzenia i infrastrukturę
dzieloną, otwartą dla różnych podmiotów, 
w tym zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw.
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Or. en

Poprawka 487
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.6 a. Wyzwania regulacyjne i 
ekonomiczne na przyszłość:
Celem jest zbadanie, dlaczego i gdzie może 
istnieć potrzeba wprowadzenia nowych 
ram regulacyjnych z myślą o nowych 
powiązaniach między obywatelami i ich 
społecznościami, a także między rynkami 
a ich konsumentami. Obejmuje to 
badania interdyscyplinarne, które łączą 
analizę prawną z gospodarczymi, 
kulturalnymi i społecznymi skutkami 
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zmian technologicznych.

Or. en

Poprawka 489
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Nanotechnologie 1.2. Nanotechnologie i optyka kwantowa

Or. en

Poprawka 490
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój i integracja wiedzy na styku 
różnych dziedzin nauki w dążeniu do 
opracowania całkowicie nowych 
produktów umożliwiających osiągnięcie 
zrównoważonych rozwiązań w wielu 
sektorach.

Rozwój i integracja wiedzy na styku 
różnych dziedzin nauki w dążeniu do 
opracowania całkowicie nowych 
produktów umożliwiających osiągnięcie 
zrównoważonych rozwiązań w wielu 
sektorach, z uwzględnieniem zasady 
ostrożności.

Or. en

Poprawka 491
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.2. Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
zastosowania nanotechnologii

1.2.2. Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
zastosowania nanotechnologii i optyki 
kwantowej

Or. en

Poprawka 492
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszerzanie wiedzy naukowej na temat 
potencjalnych skutków dla zdrowia lub 
środowiska w celu proaktywnego 
zarządzania nanotechnologiami w oparciu 
o dane naukowe oraz zapewnienie 
zweryfikowanych narzędzi i platform 
naukowych dotyczących zagrożenia, 
narażenia i oceny ryzyka oraz zarządzania 
podczas całego cyklu życia 
nanomateriałów i nanosystemów.

Poszerzanie wiedzy naukowej na temat 
potencjalnych skutków dla zdrowia lub 
środowiska w celu proaktywnego 
zarządzania nanotechnologiami i optyką 
kwantową w oparciu o dane naukowe oraz 
zapewnienie zweryfikowanych narzędzi i 
platform naukowych dotyczących 
zagrożenia, narażenia i oceny ryzyka oraz 
zarządzania podczas całego cyklu życia 
nanomateriałów i nanosystemów.

Or. en

Poprawka 493
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszerzanie wiedzy naukowej na temat 
potencjalnych skutków dla zdrowia lub 
środowiska w celu proaktywnego 
zarządzania nanotechnologiami w oparciu 
o dane naukowe oraz zapewnienie 

Poszerzanie wiedzy naukowej na temat 
potencjalnych skutków dla zdrowia lub 
środowiska w celu proaktywnego 
zarządzania nanotechnologiami w oparciu 
o dane naukowe oraz zapewnienie 
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zweryfikowanych narzędzi i platform 
naukowych dotyczących zagrożenia, 
narażenia i oceny ryzyka oraz zarządzania 
podczas całego cyklu życia 
nanomateriałów i nanosystemów.

zweryfikowanych, dostosowanych do celu 
i niewymagających wykorzystania
zwierząt narzędzi i platform naukowych 
dotyczących zagrożenia, narażenia i oceny 
ryzyka oraz zarządzania podczas całego 
cyklu życia nanomateriałów i 
nanosystemów.

Or. en

Poprawka 494
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.3. Rozwój społecznego wymiaru 
nanotechnologii

1.2.3. Rozwój społecznego wymiaru 
nanotechnologii i optyki kwantowej

Or. en

Poprawka 495
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględnienie ludzkich i fizycznych 
potrzeb związanych z infrastrukturą, 
wynikających z zastosowania 
nanotechnologii, oraz skupienie uwagi na 
zarządzaniu nanotechnologią z korzyścią 
dla społeczeństwa.

Uwzględnienie ludzkich i fizycznych 
potrzeb związanych z infrastrukturą, 
wynikających z zastosowania 
nanotechnologii, oraz skupienie uwagi na 
zarządzaniu nanotechnologią z korzyścią 
dla społeczeństwa. Ocena społecznej 
akceptowalności konkretnych zastosowań 
nanotechnologii w uzupełnieniu do oceny 
ryzyka.

Or. en
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Poprawka 496
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględnienie ludzkich i fizycznych 
potrzeb związanych z infrastrukturą, 
wynikających z zastosowania 
nanotechnologii, oraz skupienie uwagi na 
zarządzaniu nanotechnologią z korzyścią 
dla społeczeństwa.

Uwzględnienie ludzkich i fizycznych 
potrzeb związanych z infrastrukturą, 
wynikających z zastosowania 
nanotechnologii, oraz skupienie uwagi na 
zarządzaniu nanotechnologią z korzyścią 
dla społeczeństwa, a także na nastawieniu 
społeczeństwa do nanotechnologii i 
związanych z nią produktów.

Or. en

Poprawka 497
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględnienie ludzkich i fizycznych 
potrzeb związanych z infrastrukturą, 
wynikających z zastosowania 
nanotechnologii, oraz skupienie uwagi na 
zarządzaniu nanotechnologią z korzyścią 
dla społeczeństwa.

Uwzględnienie ludzkich i fizycznych 
potrzeb związanych z infrastrukturą, 
wynikających z zastosowania 
nanotechnologii, oraz skupienie uwagi na 
zarządzaniu nanotechnologią z korzyścią 
dla społeczeństwa, a także na społecznej 
akceptowalności konkretnych zastosowań 
nanotechnologii.

Or. en

Poprawka 498
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględnienie ludzkich i fizycznych 
potrzeb związanych z infrastrukturą, 
wynikających z zastosowania 
nanotechnologii, oraz skupienie uwagi na 
zarządzaniu nanotechnologią z korzyścią 
dla społeczeństwa.

Uwzględnienie ludzkich i fizycznych 
potrzeb związanych z infrastrukturą, 
wynikających z zastosowania 
nanotechnologii i optyki kwantowej, oraz 
skupienie uwagi na zarządzaniu 
nanotechnologią i optyką kwantową z 
korzyścią dla społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 499
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skupienie uwagi na nowych, elastycznych, 
skalowalnych i powtarzalnych operacjach 
jednostkowych, inteligentna integracja 
nowych i istniejących procesów, jak 
również powiększanie skali w celu 
masowego wytwarzania produktów w 
wielofunkcyjnych zakładach 
produkcyjnych zapewniające efektywny 
transfer wiedzy w zakresie innowacji 
przemysłowych.

Skupienie uwagi na nowych, elastycznych, 
skalowalnych i powtarzalnych operacjach 
jednostkowych, inteligentna integracja 
nowych i istniejących procesów.

Or. en

Poprawka 500
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe w zakresie materiałów Badania naukowe w zakresie materiałów 
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funkcjonalnych, materiałów 
wielofunkcjonalnych takich jak materiały 
samonaprawiające się lub biozgodne i 
strukturalne w celu wprowadzenia 
innowacji we wszystkich sektorach 
przemysłu, w szczególności na 
wartościowych rynkach.

funkcjonalnych, materiałów 
technologicznych, materiałów rzadko 
występujących i metali ziem rzadkich, 
materiałów wielofunkcjonalnych takich jak 
materiały samonaprawiające się lub 
biozgodne i strukturalne w celu 
wprowadzenia innowacji we wszystkich 
sektorach przemysłu, w szczególności na 
wartościowych rynkach.

Or. en

Poprawka 501
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działalność badawczo-rozwojowa w 
dążeniu do zapewnienia efektywnego i 
zrównoważonego powiększenia skali w 
celu umożliwienia przemysłowego 
wytwarzania produktów w przyszłości, np. 
w przemyśle metalowym lub chemicznym.

Działalność badawczo-rozwojowa w 
dążeniu do zapewnienia efektywnego pod 
względem wykorzystania zasobów i 
zrównoważonego powiększenia skali w 
celu umożliwienia przemysłowego 
wytwarzania produktów w przyszłości, np. 
w przemyśle metalowym lub chemicznym.

Or. en

Poprawka 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań oraz wpływanie na zachowania 
konsumentów w celu ograniczenia popytu 
na energię i ułatwienia produkcji 

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]
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niskoemisyjnej, jak również intensyfikacja 
procesów, recykling, usuwanie 
zanieczyszczeń oraz materiały o wysokiej 
wartości dodanej otrzymywane z odpadów 
i w wyniku ponownego przerobu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 503
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań oraz wpływanie na zachowania 
konsumentów w celu ograniczenia popytu 
na energię i ułatwienia produkcji 
niskoemisyjnej, jak również intensyfikacja 
procesów, recykling, usuwanie 
zanieczyszczeń oraz materiały o wysokiej 
wartości dodanej otrzymywane z odpadów 
i w wyniku ponownego przerobu.

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań oraz wpływanie na zachowania 
konsumentów w celu ograniczenia popytu 
na energię i ułatwienia produkcji 
niskoemisyjnej, jak również intensyfikacja 
procesów, recykling i górnictwo miejskie, 
usuwanie zanieczyszczeń oraz materiały o 
wysokiej wartości dodanej otrzymywane z 
odpadów i w wyniku ponownego przerobu.

Or. en

Poprawka 504
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystywanie projektowania i 
rozwijanie zbieżnych technologii w celu 
stworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym zachowanie 

Wykorzystywanie projektowania i 
rozwijanie zbieżnych technologii w celu 
stworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym zachowanie
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europejskich materiałów o wartości 
historycznej lub kulturowej.

europejskich materiałów o wartości 
historycznej lub kulturowej. Ochrona 
dziedzictwa kulturowego: ocena, kontrola 
i wybór materiałów i technik 
konserwacyjnych, kwestii związanych ze 
środowiskiem i zarządzaniem energią, 
eksploatacja i konserwacja, współgranie 
ze współczesnymi i historycznymi 
ośrodkami miejskimi, a także z 
krajobrazem archeologicznym i 
kulturowym.

Or. it

Poprawka 505
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystywanie projektowania i 
rozwijanie zbieżnych technologii w celu 
stworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym zachowanie 
europejskich materiałów o wartości 
historycznej lub kulturowej.

Wykorzystywanie projektowania i 
rozwijanie zbieżnych technologii w celu 
stworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym zachowanie
europejskiego dziedzictwa i europejskich 
materiałów o wartości historycznej lub 
kulturowej.

Or. en

Poprawka 506
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.5 a. Nowe surowce dla przemysłu 
chemicznego
Rozwój alternatywnej bazy surowcowej 
dla przemysłu chemicznego, począwszy od 
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węgla, biomasy i materiałów odpadowych 
po przyjazne dla środowiska substytuty 
ropy naftowej jako źródła węgla w 
średniej i długiej perspektywie. Nowe 
technologie gazu syntetycznego (trzecia 
generacja technologii gazyfikacji) są 
potrzebne do zbadania szerokiego 
spektrum potencjalnych surowców.

Or. en

Poprawka 507
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działalność badawczo-rozwojowa 
ukierunkowana na poszukiwanie rozwiązań 
alternatywnych w odniesieniu do 
zastosowań materiałów oraz 
innowacyjnych podejść do modeli 
biznesowych.

Działalność badawczo-rozwojowa 
ukierunkowana na poszukiwanie rozwiązań 
alternatywnych w odniesieniu do 
zastosowań materiałów, w tym surowców 
krytycznych, oraz innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele surowców nie jest rzadkich z geologicznego punktu widzenia, lecz krytycznych z 
różnych powodów (np. zależność od importu, trudności z recyklingiem lub substytucją). Lepiej 
używać określenia „surowce krytyczne” (zgodnie z definicją zawartą w unijnym wykazie 
14 surowców krytycznych).

Poprawka 508
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4.1. Rozwój nowoczesnych
biotechnologii wspierających przyszłe 
innowacje

1.4.1. Rozwój zrównoważonych
biotechnologii wspierających przyszłe 
innowacje

Or. en

Poprawka 509
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest stworzenie podstaw dla 
przemysłu europejskiego w celu 
utrzymania jego wiodącej pozycji w 
zakresie innowacji, również w średniej i 
długiej perspektywie. Działania obejmują 
rozwój powstających narzędzi takich jak 
biologia syntetyczna, bioinformatyka i 
biologia systemów oraz wykorzystanie 
konwergencji z innymi technologiami 
wspomagającymi takimi jak 
nanotechnologia (np. bionanotechnologia) i 
TIK (np. bioelektronika). Wyżej 
wymienione i inne nowoczesne obszary 
zasługują na przeznaczenie odpowiednich 
środków na działalność badawczo-
rozwojową w celu ułatwienia skutecznego 
transferu i wdrażania w nowych 
zastosowaniach (systemy nośnikowe dla 
leków, biosensory, bioczipy itd.).

Celem jest stworzenie podstaw dla 
przemysłu europejskiego w celu 
utrzymania jego wiodącej pozycji w 
zakresie innowacji, również w średniej i 
długiej perspektywie. Działania obejmują 
rozwój powstających narzędzi takich jak 
biologia syntetyczna, bioinformatyka i 
biologia systemów oraz wykorzystanie 
konwergencji z innymi technologiami 
wspomagającymi takimi jak 
nanotechnologia (np. bionanotechnologia) i 
TIK (np. bioelektronika). Wyżej 
wymienione i inne nowoczesne obszary 
zasługują na przeznaczenie odpowiednich 
środków na działalność badawczo-
rozwojową w celu ułatwienia skutecznego 
transferu i wdrażania w nowych 
zastosowaniach (systemy nośnikowe dla 
leków, biosensory, bioczipy itd.), przy 
uniknięciu zakłóceń w środowisku 
naturalnym oraz przy uwzględnieniu 
zasady ostrożnościowej i zasad etycznych.

Or. en
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Poprawka 510
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest stworzenie podstaw dla 
przemysłu europejskiego w celu 
utrzymania jego wiodącej pozycji w 
zakresie innowacji, również w średniej i 
długiej perspektywie. Działania obejmują 
rozwój powstających narzędzi takich jak 
biologia syntetyczna, bioinformatyka i 
biologia systemów oraz wykorzystanie 
konwergencji z innymi technologiami 
wspomagającymi takimi jak 
nanotechnologia (np. bionanotechnologia) i 
TIK (np. bioelektronika). Wyżej 
wymienione i inne nowoczesne obszary 
zasługują na przeznaczenie odpowiednich 
środków na działalność badawczo-
rozwojową w celu ułatwienia skutecznego 
transferu i wdrażania w nowych 
zastosowaniach (systemy nośnikowe dla 
leków, biosensory, bioczipy itd.).

Celem jest stworzenie podstaw dla 
przemysłu europejskiego w celu 
utrzymania jego wiodącej pozycji w 
zakresie innowacji, również w średniej i 
długiej perspektywie. Działania obejmują 
rozwój powstających narzędzi takich jak 
biologia systemowa, bioinformatyka i 
biologia syntetyczna oraz wykorzystanie 
konwergencji z innymi technologiami 
wspomagającymi takimi jak 
nanotechnologia (np. bionanotechnologia) i 
TIK (np. bioelektronika), a także 
biotechnologia roślin i biotechnologia 
rolna. Wyżej wymienione i inne 
nowoczesne obszary zasługują na 
przeznaczenie odpowiednich środków na 
działalność badawczo-rozwojową w celu 
ułatwienia skutecznego transferu i 
wdrażania w nowych zastosowaniach
(systemy nośnikowe dla leków, biosensory, 
bioczipy, inżynieria genetyczna roślin
itd.).

Or. en

Uzasadnienie

Biologia systemowa jest terminem najszerszym, dlatego należy go umieścić na początku.

Poprawka 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4.2. Biotechnologiczne procesy 1.4.2. Produkty i procesy oparte na 



PE492.815v01-00 90/140 AM\907981PL.doc

PL

przemysłowe biotechnologii

Or. en

Poprawka 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma dwojaki cel: z jednej strony
ułatwienie w opracowywaniu nowych 
produktów i procesów przez przemysł 
europejski (np. chemiczny, medyczny, 
górniczy, energetyczny, celulozowy i 
papierniczy, tekstylny, skrobiowy, 
spożywczy), zaspokajających popyt ze 
strony przemysłu i społeczeństwa, oraz 
konkurencyjne i udoskonalone rozwiązania 
alternatywne oparte na biotechnologii, 
które zastąpią istniejące rozwiązania; z 
drugiej strony wykorzystanie potencjału 
biotechnologii do celów wykrywania, 
monitorowania i usuwania zanieczyszczeń 
oraz zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

Działanie ma dwojaki cel: głównie
ułatwienie w opracowywaniu nowych 
produktów i procesów przez przemysł 
europejski (np. chemiczny, medyczny, 
górniczy, energetyczny, celulozowy i 
papierniczy, tekstylny, skrobiowy,
produkcji roślinnej i spożywczy), 
zaspokajających popyt ze strony 
przemysłu, rolnictwa, akwakultury i 
społeczeństwa, oraz konkurencyjne i 
udoskonalone rozwiązania alternatywne 
oparte na biotechnologii, które zastąpią 
istniejące rozwiązania; ponadto
wykorzystanie potencjału biotechnologii 
do celów wykrywania, monitorowania i 
usuwania zanieczyszczeń oraz 
zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

Or. en
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Poprawka 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. biologia 
systemowa, genomika, metagenomika, 
proteomika, fenomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka farmaceutyków, produkty 
biologiczne, urządzenia biomedyczne, 
zdrowsze rośliny i zwierzęta z myślą o 
zdrowym odżywianiu).

Or. en

Poprawka 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma dwojaki cel: z jednej strony
ułatwienie w opracowywaniu nowych 
produktów i procesów przez przemysł 
europejski (np. chemiczny, medyczny, 

Działanie ma dwojaki cel: ułatwienie w 
opracowywaniu nowych produktów i 
procesów przez przemysł europejski (np. 
chemiczny, medyczny, górniczy, 
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górniczy, energetyczny, celulozowy i 
papierniczy, tekstylny, skrobiowy, 
spożywczy), zaspokajających popyt ze 
strony przemysłu i społeczeństwa, oraz 
konkurencyjne i udoskonalone rozwiązania 
alternatywne oparte na biotechnologii, 
które zastąpią istniejące rozwiązania; z 
drugiej strony wykorzystanie potencjału 
biotechnologii do celów wykrywania, 
monitorowania i usuwania zanieczyszczeń 
oraz zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

energetyczny, celulozowy i papierniczy, 
tekstylny, skrobiowy, produkcji roślinnej i
spożywczy), zaspokajających popyt ze 
strony przemysłu, rolnictwa, rybołówstwa i 
społeczeństwa, oraz konkurencyjne i 
udoskonalone rozwiązania alternatywne 
oparte na biotechnologii, które zastąpią 
istniejące rozwiązania; ponadto
wykorzystanie potencjału biotechnologii 
do celów wykrywania, monitorowania i 
usuwania zanieczyszczeń oraz 
zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba uwzględnić biotechnologię w produkcji roślinnej, a także w rolnictwie i w 
akwakulturze.

Poprawka 515
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma dwojaki cel: z jednej strony 
ułatwienie w opracowywaniu nowych 
produktów i procesów przez przemysł 
europejski (np. chemiczny, medyczny, 
górniczy, energetyczny, celulozowy i 
papierniczy, tekstylny, skrobiowy, 

Działanie ma dwojaki cel: z jednej strony 
ułatwienie w opracowywaniu nowych 
produktów i procesów przez przemysł 
europejski (np. chemiczny, medyczny,
inżynierii genetycznej roślin, górniczy, 
energetyczny, celulozowy i papierniczy, 
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spożywczy), zaspokajających popyt ze 
strony przemysłu i społeczeństwa, oraz 
konkurencyjne i udoskonalone rozwiązania 
alternatywne oparte na biotechnologii, 
które zastąpią istniejące rozwiązania; z 
drugiej strony wykorzystanie potencjału 
biotechnologii do celów wykrywania, 
monitorowania i usuwania zanieczyszczeń 
oraz zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

tekstylny, skrobiowy, spożywczy), 
zaspokajających popyt ze strony przemysłu 
i społeczeństwa, oraz konkurencyjne i 
udoskonalone rozwiązania alternatywne 
oparte na biotechnologii, które zastąpią 
istniejące rozwiązania; z drugiej strony 
wykorzystanie potencjału biotechnologii 
do celów wykrywania, monitorowania i 
usuwania zanieczyszczeń oraz 
zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

Or. en

Poprawka 516
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 – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
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zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne). Nowe metody 
diagnostyczne są wspierane priorytetowo, 
jeżeli dostępna jest prewencja lub 
diagnostyka dla chorego lub jeżeli 
prawdopodobne jest ich opracowanie.

Or. de

Poprawka 517
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne, metabolomiki, systemy 
ekspresji, biblioteki chemiczne i analiza 
sieci), które przyczyniają się do osiągnięcia 
wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).



AM\907981PL.doc 95/140 PE492.815v01-00

PL

Or. en

Poprawka 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. biologia 
systemowa, genomika, metagenomika, 
proteomika, fenomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka farmaceutyków, produkty 
biologiczne, urządzenia biomedyczne, 
zdrowsze rośliny i zwierzęta z myślą o 
zdrowym odżywianiu).

Or. en

Poprawka 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie spersonalizowanych usług 
medycznych w przypadku poważnych 
chorób
Należy rozwijać spersonalizowane usługi 
medyczne w celu stworzenia nowych 
strategii prewencyjnych i terapeutycznych, 
które można dostosować do wymogów 
pacjentów, aby lepiej zapobiegać 
chorobom i wcześniej je wykrywać. Należy 
zidentyfikować czynniki, które wpływają 
na podejmowanie decyzji terapeutycznych, 
wyjaśnić je i poznać dzięki badaniom.

Or. en

Poprawka 520
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4.3 a. Rozwiązanie dylematów 
środowiskowych, społecznych i etycznych
Celem jest uwzględnienie dylematów 
środowiskowych, społecznych i etycznych 
odnoszących się do niektórych rodzajów 
technologii poprzez rozwój procesów 
oceny obejmujących szerokie konsultacje 
z zainteresowanymi stronami;

Or. en

Poprawka 521
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Propagowanie zrównoważonego wzrostu 
przemysłowego poprzez ułatwienie 
dokonania w Europie strategicznego 
przejścia od produkcji opartej na kosztach 
do podejścia opartego na tworzeniu 
wartości dodanej. Wymaga to skupienia się 
na wyzwaniu, aby produkować więcej przy 
mniejszym zużyciu materiałów i energii 
oraz wytwarzaniu mniejszych ilości 
odpadów i zanieczyszczeń. Nacisk będzie 
położony na rozwój i integrację 
adaptacyjnych systemów produkcyjnych 
jutra, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
potrzeby europejskich MŚP, w celu 
uzyskania zaawansowanych i 
zrównoważonych systemów i procesów 
produkcyjnych.

Propagowanie zrównoważonego wzrostu 
przemysłowego poprzez ułatwienie 
dokonania w Europie strategicznego 
przejścia od produkcji opartej na kosztach 
do podejścia opartego na tworzeniu 
wartości dodanej. Wymaga to skupienia się 
na wyzwaniu, aby wytwarzać produkty 
wysokiej jakości przy mniejszym zużyciu 
materiałów i energii oraz wytwarzaniu 
mniejszych ilości odpadów i 
zanieczyszczeń. Nacisk będzie położony na 
rozwój i integrację adaptacyjnych 
systemów produkcyjnych jutra, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na potrzeby 
europejskich MŚP, w celu uzyskania 
zaawansowanych i zrównoważonych
systemów i procesów produkcyjnych.

Or. en

Poprawka 522
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obniżenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez rozwijanie i stosowanie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych, wdrażanie i powielanie 
środków sprzyjających wprowadzaniu 
efektywnych energetycznie systemów i 
materiałów w nowych, odnawianych i 
przebudowywanych budynkach. Względy 
związane z cyklem życia oraz wzrastające 
znaczenie koncepcji projekt-budowa-
eksploatacja są kluczowym czynnikiem w 
stawianiu czoła wyzwaniu, jakie stanowi w 
Europie wymóg wznoszenia do 2020 r. 

Większa racjonalizacja zużycia energii i 
obniżenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez rozwijanie i stosowanie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych, wdrażanie i powielanie 
środków sprzyjających wprowadzaniu 
efektywnych energetycznie systemów i 
materiałów w nowych, odnawianych i 
przebudowywanych budynkach. Względy 
związane z cyklem życia oraz wzrastające 
znaczenie koncepcji projekt-budowa-
eksploatacja są kluczowym czynnikiem w 
stawianiu czoła wyzwaniu, jakie stanowi w 
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budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii oraz wprowadzenie efektywnych 
energetycznie okręgów dzięki szerokiemu 
zaangażowaniu zainteresowanej 
społeczności.

Europie wymóg wznoszenia do 2020 r. 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii oraz wprowadzenie efektywnych 
energetycznie okręgów dzięki szerokiemu 
zaangażowaniu zainteresowanej 
społeczności.

Or. it

Poprawka 523
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podniesienie konkurencyjności 
przemysłów przetwórczych takich jak 
przemysł chemiczny, celulozowy i 
papierniczy, szklarski, metali nieżelaznych 
i stalowy poprzez radykalne podniesienie 
efektywności wykorzystania zasobów i 
energii oraz ograniczenie wpływu 
działalności przemysłowej na środowisko. 
Nacisk zostanie położony na rozwój i 
weryfikację technologii wspomagających 
w zakresie innowacyjnych substancji, 
materiałów i rozwiązań technologicznych 
w celu opracowania produktów 
niskoemisyjnych oraz procesów i usług 
wymagających mniejszego zużycia energii 
w całym łańcuchu wartości, jak również na 
przyjęcie technologii i technik bardzo 
niskoemisyjnych w celu osiągnięcia 
określonego obniżenia natężenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Podniesienie konkurencyjności 
przemysłów przetwórczych takich jak 
przemysł chemiczny, celulozowy i 
papierniczy, szklarski, metali nieżelaznych 
i stalowy poprzez radykalne i dostępne 
cenowo podniesienie efektywności 
wykorzystania zasobów i energii oraz 
ograniczenie wpływu działalności 
przemysłowej na środowisko. Nacisk 
zostanie położony na rozwój i weryfikację 
technologii wspomagających w zakresie 
innowacyjnych substancji, materiałów i 
rozwiązań technologicznych w celu 
opracowania produktów niskoemisyjnych 
oraz procesów i usług wymagających 
mniejszego zużycia energii w całym 
łańcuchu wartości, jak również na 
przyjęcie technologii i technik bardzo 
niskoemisyjnych w celu osiągnięcia 
określonego obniżenia natężenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. it

Poprawka 524
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE



AM\907981PL.doc 99/140 PE492.815v01-00

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca międzysektorowa w zakresie 
koncepcji i metodologii dotyczących 
specjalistycznej produkcji opartej na 
wiedzy może pobudzać kreatywność i 
sprzyjać innowacjom, skupiając uwagę na 
indywidualnym podejściu do modeli 
biznesowych, które są zdolne do 
przystosowania się do wymogów ze strony 
globalnych łańcuchów wartości i 
globalnych sieci, zmieniających się rynków 
oraz powstających i przyszłych sektorów 
przemysłu.

Współpraca międzysektorowa w zakresie 
koncepcji i metodologii dotyczących 
specjalistycznej produkcji opartej na 
wiedzy może pobudzać kreatywność i 
sprzyjać innowacjom, skupiając uwagę na 
indywidualnym podejściu do modeli 
biznesowych, które są zdolne do 
przystosowania się do wymogów ze strony 
globalnych łańcuchów wartości i 
globalnych sieci, zmieniających się rynków 
oraz powstających i przyszłych sektorów 
przemysłu. W szczególności wspierany 
będzie rozwój nowatorskich modeli 
biznesowych dla ekoinnowacji i 
alternatywnych podejść do produkcji 
zasobów.

Or. en

Poprawka 525
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest utrzymanie wiodącej na świecie
pozycji w działaniach związanych z 
przestrzenią kosmiczną poprzez ochronę i 
rozwój konkurencyjnego przemysłu 
kosmicznego i społeczności badawczej 
oraz poprzez wspieranie innowacji 
opartych na rozwiązaniach w tej 
dziedzinie.

Celem jest utrzymanie wiodącej na
szczeblu globalnym pozycji w działaniach 
związanych z przestrzenią kosmiczną 
poprzez ochronę i rozwój konkurencyjnego 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej oraz poprzez wspieranie 
innowacji opartych na rozwiązaniach w tej 
dziedzinie.

Or. en
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Poprawka 526
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – podpunkt 1.6.1.2 –
ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie 
energetyki, telekomunikacji, poszukiwania 
zasobów naturalnych, robotyki, 
bezpieczeństwa i zdrowia. Tego rodzaju 
paralele stwarzają możliwości wczesnego 
wspólnego rozwoju technologii, w 
szczególności przez MŚP, zarówno przez 
społeczności dysponujące potencjałem 
kosmicznym, jak i go pozbawione, co 
może potencjalnie prowadzić do 
opracowania przełomowych innowacji w 
krótszym czasie niż jest to możliwe w 
firmach typu spin-off w późniejszym 
etapie. Wykorzystanie istniejącej 
europejskiej infrastruktury kosmicznej 
wymaga stymulacji poprzez zachęcanie do 
rozwoju innowacyjnych produktów i usług 
w oparciu o teledetekcję i 
geopozycjonowanie. W Europie należy 
ponadto wzmocnić początkowy etap 
rozwoju przedsiębiorstw sektora 
kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków.

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie 
energetyki, telekomunikacji, poszukiwania 
zasobów naturalnych, robotyki, 
bezpieczeństwa i zdrowia. Tego rodzaju 
paralele stwarzają możliwości wczesnego 
wspólnego rozwoju technologii, w 
szczególności przez MŚP, zarówno przez 
społeczności dysponujące potencjałem 
kosmicznym, jak i go pozbawione, co 
może potencjalnie prowadzić do 
opracowania przełomowych innowacji w 
krótszym czasie niż jest to możliwe w 
firmach typu spin-off w późniejszym 
etapie. Wykorzystanie istniejącej 
europejskiej infrastruktury kosmicznej 
wymaga stymulacji poprzez zachęcanie do
rozwoju innowacyjnych produktów i usług 
w oparciu o teledetekcję i 
geopozycjonowanie oraz komunikację 
opartą na przestrzeni kosmicznej. Ta 
potrzeba promowania innowacyjnych 
produktów i usług, a tym samym potrzeba 
zapewnienia wsparcia finansowego 
inicjatywom z zakresu badań, rozwoju i 
innowacji, jest oczywista zwłaszcza w 
przypadku programów GNSS, które 
otwierają możliwość nowych zastosowań 
w szeregu obszarów działalności, 
szczególnie z uwagi na precyzję danych 
przekazywanych przez zegar atomowy. 
Potrzeba ta jest szczególnie pilna, biorąc 
pod uwagę fakt, że EGNOS już 
funkcjonuje, a Galileo zacznie 
funkcjonować w stosunkowo krótkim 
czasie. Jeżeli chodzi o pulę środków 
finansowych, jaką zaproponowano na 
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działania związane z przestrzenią 
kosmiczną w ramach programu 
„Horyzont 2020”, poziom 15-20% uznaje 
się za poziom docelowy, który dobrze 
odpowiada inwestycjom koniecznym do 
uruchomienia potencjału w zakresie 
dostarczania nowych produktów i usług, a 
tym samym czerpie wszystkie istotne 
korzyści społeczno-gospodarcze, które 
powinny wystąpić w ich wyniku. W 
Europie należy ponadto wzmocnić 
początkowy etap rozwoju przedsiębiorstw 
sektora kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków.

Or. en

Poprawka 527
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – podpunkt 1.6.1.2 –
ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie 
energetyki, telekomunikacji, poszukiwania 
zasobów naturalnych, robotyki, 
bezpieczeństwa i zdrowia. Tego rodzaju 
paralele stwarzają możliwości wczesnego 
wspólnego rozwoju technologii, w 
szczególności przez MŚP, zarówno przez 
społeczności dysponujące potencjałem 
kosmicznym, jak i go pozbawione, co 
może potencjalnie prowadzić do 
opracowania przełomowych innowacji w 
krótszym czasie niż jest to możliwe w 
firmach typu spin-off w późniejszym 
etapie. Wykorzystanie istniejącej 
europejskiej infrastruktury kosmicznej 
wymaga stymulacji poprzez zachęcanie do 
rozwoju innowacyjnych produktów i usług 

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie
mobilności, rolnictwa, energetyki, 
telekomunikacji, poszukiwania zasobów 
naturalnych, robotyki, bezpieczeństwa i 
zdrowia. Tego rodzaju paralele stwarzają 
możliwości wczesnego wspólnego rozwoju 
technologii, w szczególności przez MŚP, 
zarówno przez społeczności dysponujące 
potencjałem kosmicznym, jak i go 
pozbawione, co może potencjalnie 
prowadzić do opracowania przełomowych 
innowacji w krótszym czasie niż jest to 
możliwe w firmach typu spin-off w 
późniejszym etapie. Wykorzystanie 
istniejącej europejskiej infrastruktury 
kosmicznej wymaga stymulacji poprzez 
zachęcanie do rozwoju innowacyjnych 
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w oparciu o teledetekcję i 
geopozycjonowanie. W Europie należy 
ponadto wzmocnić początkowy etap 
rozwoju przedsiębiorstw sektora 
kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków.

produktów i usług w oparciu o teledetekcję 
i geopozycjonowanie oraz komunikację 
opartą na przestrzeni kosmicznej. W 
Europie należy ponadto wzmocnić 
początkowy etap rozwoju przedsiębiorstw 
sektora kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatni fragment poprawki 76 przywraca kwestię zintegrowanych usług niższego szczebla, 
poruszoną wcześniej w tym samym ustępie. Celem „wzmocnienia przedsiębiorczości sektora 
kosmicznego” jest wspieranie pojawiających się tendencji, np. nowych inicjatyw na rzecz 
zapewnienia efektywnego kosztowo dostępu do niskiej orbity okołoziemskiej lub lotów 
suborbitalnych.

Poprawka 528
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – podpunkt 1.6.1.2 –
ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie 
energetyki, telekomunikacji, poszukiwania 
zasobów naturalnych, robotyki, 
bezpieczeństwa i zdrowia. Tego rodzaju 
paralele stwarzają możliwości wczesnego 
wspólnego rozwoju technologii, w 
szczególności przez MŚP, zarówno przez 
społeczności dysponujące potencjałem 
kosmicznym, jak i go pozbawione, co 
może potencjalnie prowadzić do 
opracowania przełomowych innowacji w 
krótszym czasie niż jest to możliwe w 
firmach typu spin-off w późniejszym 
etapie. Wykorzystanie istniejącej 
europejskiej infrastruktury kosmicznej 
wymaga stymulacji poprzez zachęcanie do 

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie 
energetyki, telekomunikacji, poszukiwania 
zasobów naturalnych, robotyki, 
bezpieczeństwa i zdrowia. Tego rodzaju 
paralele stwarzają możliwości wczesnego 
wspólnego rozwoju technologii, w 
szczególności przez MŚP, zarówno przez 
społeczności dysponujące potencjałem 
kosmicznym, jak i go pozbawione, co 
może potencjalnie prowadzić do 
opracowania przełomowych innowacji w 
krótszym czasie niż jest to możliwe w 
firmach typu spin-off w późniejszym 
etapie. Wykorzystanie istniejącej
i powstającej europejskiej infrastruktury 
kosmicznej wymaga stymulacji
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rozwoju innowacyjnych produktów i usług 
w oparciu o teledetekcję i 
geopozycjonowanie. W Europie należy 
ponadto wzmocnić początkowy etap 
rozwoju przedsiębiorstw sektora 
kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków.

i przygotowania poprzez zachęcanie do 
rozwoju innowacyjnych produktów i usług 
w oparciu o teledetekcję i 
geopozycjonowanie. W Europie należy 
ponadto wzmocnić początkowy etap 
rozwoju przedsiębiorstw sektora 
kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków.

Or. de

Uzasadnienie

Uwzględnienie np. systemu Galileo, który ma zacząć działać od 2014 r.

Poprawka 529
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – podpunkt 1.6.1.2 –
ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie 
energetyki, telekomunikacji, poszukiwania 
zasobów naturalnych, robotyki, 
bezpieczeństwa i zdrowia. Tego rodzaju 
paralele stwarzają możliwości wczesnego 
wspólnego rozwoju technologii, w 
szczególności przez MŚP, zarówno przez 
społeczności dysponujące potencjałem 
kosmicznym, jak i go pozbawione, co 
może potencjalnie prowadzić do 
opracowania przełomowych innowacji w 
krótszym czasie niż jest to możliwe w 
firmach typu spin-off w późniejszym 
etapie. Wykorzystanie istniejącej 
europejskiej infrastruktury kosmicznej 
wymaga stymulacji poprzez zachęcanie do 
rozwoju innowacyjnych produktów i usług 
w oparciu o teledetekcję i 
geopozycjonowanie. W Europie należy 

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie 
energetyki, telekomunikacji, poszukiwania 
zasobów naturalnych, robotyki, 
bezpieczeństwa i zdrowia. Tego rodzaju 
paralele stwarzają możliwości wczesnego 
wspólnego rozwoju technologii, w 
szczególności przez MŚP, zarówno przez 
społeczności dysponujące potencjałem 
kosmicznym, jak i go pozbawione, co 
może potencjalnie prowadzić do 
opracowania przełomowych innowacji w 
krótszym czasie niż jest to możliwe w 
firmach typu spin-off w późniejszym 
etapie. Wykorzystanie istniejącej 
europejskiej infrastruktury kosmicznej 
wymaga stymulacji poprzez zachęcanie do 
rozwoju innowacyjnych produktów i usług 
w oparciu o teledetekcję i 
geopozycjonowanie. W Europie należy 
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ponadto wzmocnić początkowy etap 
rozwoju przedsiębiorstw sektora 
kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków.

ponadto wzmocnić początkowy etap 
rozwoju przedsiębiorstw sektora 
kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków, 
w szczególności promowanie działalności 
w przestrzeni kosmicznej 
w społeczeństwie.

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści z działalności w przestrzeni kosmicznej są zbyt mało znane w społeczeństwie, aby 
można się było spodziewać podejmowania dynamicznych innowacji przez sektor kosmiczny i 
inne sektory. Podnoszenie świadomości, dialog i pogłębiona wiedza w różnych środowiskach 
biznesowych i przemysłowych są konieczne, aby potencjalne podmioty mogły przewidzieć 
potencjał wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Komunikowanie oraz uświadamianie 
społeczeństwu i młodszym pokoleniom tych korzyści będzie miało pozytywny wpływ na 
przyszłą wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Poprawka 530
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kontekst misji, np. analiza środowiska
kosmicznego, stacje naziemne, ochrona 
systemów kosmicznych przed zderzeniem 
ze śmieciami i skutkami rozbłysków 
słonecznych (system informacji o sytuacji 
w przestrzeni kosmicznej - SSA), 
wspieranie innowacyjnej infrastruktury 
archiwizacji danych i próbek;

d) kontekst misji, np. analiza środowiska 
kosmicznego, przesyłanie danych, stacje 
naziemne, ochrona systemów kosmicznych 
przed zderzeniem ze śmieciami i skutkami 
rozbłysków słonecznych (system 
informacji o sytuacji w przestrzeni 
kosmicznej - SSA), wspieranie 
innowacyjnej infrastruktury archiwizacji 
danych i próbek;

Or. en

Uzasadnienie

„Gromadzenie danych” nie jest elementem kontekstu misji, lecz jej podstawowym działaniem, 
nie należy go więc tu wymieniać. Natomiast można wspomnieć o „przesyłaniu danych”.
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Poprawka 531
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 532
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy kosmiczne są źródłem informacji, 
których często nie można uzyskać w inny 
sposób. Pomimo organizowania misji 
europejskich na najwyższym poziomie 
dane liczbowe dotyczące publikacji 
świadczą o tym, że dane uzyskane w 
misjach europejskich nie są 
wykorzystywane tak chętnie jak uzyskane 
w misjach USA. Stopień wykorzystania 
tych danych można znacznie zwiększyć 
poprzez współpracę w zakresie 
koordynacji i organizacji przetwarzania, 
weryfikacji i normalizacji dotyczących 
kosmosu danych uzyskanych w wyniku 
misji europejskich. Innowacje w zakresie 

Systemy kosmiczne są źródłem informacji, 
których często nie można uzyskać w inny 
sposób. Pomimo organizowania misji 
europejskich na najwyższym poziomie 
dane liczbowe dotyczące publikacji 
świadczą o tym, że dane uzyskane w 
misjach europejskich nie są 
wykorzystywane tak chętnie jak uzyskane 
w misjach USA. Stopień wykorzystania 
tych danych można znacznie zwiększyć 
poprzez współpracę w zakresie 
koordynacji i organizacji przetwarzania, 
weryfikacji i normalizacji dotyczących 
kosmosu danych uzyskanych w wyniku 
misji europejskich. Innowacje w zakresie 
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pozyskiwania i przetwarzania danych, 
fuzja danych, rozpowszechnianie danych, 
korzystanie z innowacyjnych form 
współpracy możliwych dzięki stosowaniu 
TIK mogą zapewnić wyższy zwrot z 
inwestycji w infrastrukturę kosmiczną.
Kalibracja i weryfikacja danych 
dotyczących przestrzeni kosmicznej (w 
przypadku pojedynczych instrumentów, 
odnoszących się do instrumentów i misji 
oraz w odniesieniu do obiektów in situ) 
stanowią kluczowe elementy efektywnego 
stosowania danych dotyczących przestrzeni 
kosmicznej we wszystkich dziedzinach, ale 
napotkały na przeszkody wynikające z 
braku organów lub instytutów na poziomie 
Unii uprawnionych do wprowadzenia 
normalizacji danych pochodzących z 
kosmosu i układów odniesienia. Dostęp do 
danych i wykorzystywanie misji 
kosmicznych to kwestia wymagająca 
globalnej koordynacji. W przypadku 
danych pochodzących z obserwacji Ziemi 
podejścia i najlepsze praktyki zostały 
częściowo zharmonizowane w wyniku 
koordynacji działań z organizacją 
międzyrządową Grupa ds. Obserwacji 
Ziemi, w dążeniu do utrzymania 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi, którego Unia jest 
uczestnikiem.

pozyskiwania i przetwarzania danych, 
fuzja danych, rozpowszechnianie danych, 
korzystanie z innowacyjnych form 
współpracy możliwych dzięki stosowaniu 
TIK mogą zapewnić wyższy zwrot z 
inwestycji w infrastrukturę kosmiczną.
Kalibracja i weryfikacja danych 
dotyczących przestrzeni kosmicznej (w 
przypadku pojedynczych instrumentów, 
odnoszących się do instrumentów i misji 
oraz w odniesieniu do obiektów in situ) 
stanowią kluczowe elementy efektywnego 
stosowania danych dotyczących przestrzeni 
kosmicznej we wszystkich dziedzinach, ale 
napotkały na przeszkody wynikające z 
braku organów lub instytutów na poziomie 
Unii uprawnionych do wprowadzenia 
normalizacji danych pochodzących z 
kosmosu i układów odniesienia. Dostęp do 
danych i wykorzystywanie misji 
kosmicznych to kwestia wymagająca 
globalnej koordynacji. Innowacje w 
zakresie przetwarzania, upowszechniania 
i interoperacyjności danych, w 
szczególności wspieranie darmowego 
dostępu do naukowych danych i 
metadanych dotyczących Ziemi oraz ich 
wymiana, mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania na 
szczeblu globalnym. W przypadku danych 
pochodzących z obserwacji Ziemi 
podejścia i najlepsze praktyki zostały 
częściowo zharmonizowane w wyniku 
koordynacji działań z organizacją 
międzyrządową Grupa ds. Obserwacji 
Ziemi, w dążeniu do utrzymania 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi, którego Unia jest 
uczestnikiem.

Or. en
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Poprawka 533
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy kosmiczne są źródłem informacji, 
których często nie można uzyskać w inny 
sposób. Pomimo organizowania misji 
europejskich na najwyższym poziomie 
dane liczbowe dotyczące publikacji 
świadczą o tym, że dane uzyskane w 
misjach europejskich nie są 
wykorzystywane tak chętnie jak uzyskane 
w misjach USA. Stopień wykorzystania 
tych danych można znacznie zwiększyć 
poprzez współpracę w zakresie 
koordynacji i organizacji przetwarzania, 
weryfikacji i normalizacji dotyczących 
kosmosu danych uzyskanych w wyniku 
misji europejskich. Innowacje w zakresie 
pozyskiwania i przetwarzania danych, 
fuzja danych, rozpowszechnianie danych, 
korzystanie z innowacyjnych form 
współpracy możliwych dzięki stosowaniu 
TIK mogą zapewnić wyższy zwrot z 
inwestycji w infrastrukturę kosmiczną.
Kalibracja i weryfikacja danych 
dotyczących przestrzeni kosmicznej (w 
przypadku pojedynczych instrumentów, 
odnoszących się do instrumentów i misji 
oraz w odniesieniu do obiektów in situ) 
stanowią kluczowe elementy efektywnego 
stosowania danych dotyczących przestrzeni 
kosmicznej we wszystkich dziedzinach, ale 
napotkały na przeszkody wynikające z 
braku organów lub instytutów na poziomie 
Unii uprawnionych do wprowadzenia 
normalizacji danych pochodzących z 
kosmosu i układów odniesienia. Dostęp do 
danych i wykorzystywanie misji 
kosmicznych to kwestia wymagająca 
globalnej koordynacji. W przypadku 
danych pochodzących z obserwacji Ziemi 
podejścia i najlepsze praktyki zostały 
częściowo zharmonizowane w wyniku 

Systemy kosmiczne są źródłem informacji, 
których często nie można uzyskać w inny 
sposób. Pomimo organizowania misji 
europejskich na najwyższym poziomie 
dane liczbowe dotyczące publikacji 
świadczą o tym, że dane uzyskane w 
misjach europejskich nie są 
wykorzystywane tak chętnie jak uzyskane 
w misjach USA. Stopień wykorzystania 
tych danych można znacznie zwiększyć 
poprzez współpracę w zakresie 
koordynacji i organizacji przetwarzania, 
weryfikacji i normalizacji dotyczących 
kosmosu danych uzyskanych w wyniku 
misji europejskich. Innowacje w zakresie 
pozyskiwania i przetwarzania danych, 
fuzja danych, rozpowszechnianie danych,
analiza i ekstrakcja danych, korzystanie z 
innowacyjnych form współpracy 
możliwych dzięki stosowaniu TIK mogą 
zapewnić wyższy zwrot z inwestycji w 
infrastrukturę kosmiczną. Kalibracja i 
weryfikacja danych dotyczących 
przestrzeni kosmicznej (w przypadku 
pojedynczych instrumentów, odnoszących 
się do instrumentów i misji oraz w 
odniesieniu do obiektów in situ) stanowią 
kluczowe elementy efektywnego 
stosowania danych dotyczących przestrzeni 
kosmicznej we wszystkich dziedzinach, ale 
napotkały na przeszkody wynikające z 
braku organów lub instytutów na poziomie 
Unii uprawnionych do wprowadzenia 
normalizacji danych pochodzących z 
kosmosu i układów odniesienia. Dostęp do 
danych i wykorzystywanie misji 
kosmicznych to kwestia wymagająca 
globalnej koordynacji. W przypadku 
danych pochodzących z obserwacji Ziemi 
podejścia i najlepsze praktyki zostały 
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koordynacji działań z organizacją 
międzyrządową Grupa ds. Obserwacji 
Ziemi, w dążeniu do utrzymania 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi, którego Unia jest 
uczestnikiem.

częściowo zharmonizowane w wyniku 
koordynacji działań z organizacją 
międzyrządową Grupa ds. Obserwacji 
Ziemi, w dążeniu do utrzymania 
Globalnego Systemu Systemów 
Obserwacji Ziemi, którego Unia jest 
uczestnikiem.

Or. en

Poprawka 534
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.6.4 a. Rozwój zastosowań w zakresie 
GNSS w celu zapewnienia dodatniego 
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zwrotu z inwestycji w europejskie systemy 
nawigacji satelitarnej
W czasie kiedy EGNOS jest w pełni 
funkcjonalny, a Galileo z powodzeniem 
przeszedł walidację orbitalną, dla 
europejskiego przemysłu kluczowe jest, 
aby przyjąć nowo dostępną technologię 
oraz być przygotowanym na pełnię 
możliwości Galileo z myślą o czerpaniu 
korzyści społeczno-gospodarczych, 
szacowanych na około 90 mld euro. 
Finansowanie badań na poziomie 18% 
środków przeznaczonych na działalność w 
przestrzeni kosmicznej powinno 
stymulować rozwój programów EGNOS i 
Galileo w najważniejszych sektorach, 
takich jak lotnictwo i transport drogowy, a 
także szeregu specjalistycznych 
zastosowań, np. w rolnictwie precyzyjnym, 
pomiarze czasu i geodezji, zapewniając 
wykorzystanie nowych sygnałów w 
istniejących i przyszłych zastosowaniach.

Or. en

Poprawka 536
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety dotyczące wdrożenia badań i 
innowacji kosmicznych w ramach 
programu „Horyzont 2020” są zgodne z 
unijnymi priorytetami politycznymi 
dotyczącymi przestrzeni kosmicznej, 
określonymi przez Radę ds. Przestrzeni 
Kosmicznej oraz w komunikacie „Ku 
strategii Unii Europejskiej w zakresie 
przestrzeni kosmicznej w służbie 
obywateli”23. Realizacja będzie 
postępować w porozumieniu z 

Priorytety dotyczące wdrożenia badań i 
innowacji kosmicznych w ramach 
programu „Horyzont 2020” są zgodne z 
unijnymi priorytetami politycznymi 
dotyczącymi przestrzeni kosmicznej, 
określonymi przez Radę ds. Przestrzeni 
Kosmicznej oraz w komunikacie „Ku 
strategii Unii Europejskiej w zakresie 
przestrzeni kosmicznej w służbie 
obywateli”23. Realizacja będzie 
postępować w porozumieniu z 
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zainteresowanymi stronami takimi jak 
sektory europejskiego przemysłu 
kosmicznego, MŚP, środowiska 
akademickie i instytuty technologiczne, 
reprezentowanymi przez Grupę Doradczą 
ds. Przestrzeni Kosmicznej. Plan badań i 
innowacji dotyczących udziału w 
przedsięwzięciach międzynarodowych 
zostanie opracowany we współpracy z 
partnerami międzynarodowymi (np. 
NASA, ROSCOSMOS, JAXA).

zainteresowanymi stronami takimi jak 
sektory europejskiego przemysłu 
kosmicznego, MŚP, środowiska 
akademickie i instytuty technologiczne, 
reprezentowanymi przez Grupę Doradczą 
ds. Przestrzeni Kosmicznej. Działania 
należy opracowywać i wdrażać w oparciu 
o zasadę komplementarności między UE, 
ESA i państwami członkowskimi. Plan 
badań i innowacji dotyczących udziału w 
przedsięwzięciach międzynarodowych 
zostanie opracowany we współpracy z 
partnerami międzynarodowymi (np. 
NASA, ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Poprawka 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” ustanowi dwa 
instrumenty (instrument kapitałowy i 
instrument dłużny) składające się z 
różnych „okienek”. Instrument kapitałowy 
i „okienko” dla MŚP instrumentu dłużnego 
będą wdrożone jako część dwóch 
instrumentów finansowych UE oferujących 
wsparcie kapitałowe i dłużne na rzecz 
badań naukowych i innowacji oraz wzrostu 
MŚP.

Program „Horyzont 2020” ustanowi dwa 
instrumenty (instrument kapitałowy i 
instrument dłużny) składające się z 
różnych „okienek”. Instrument kapitałowy 
i „okienko” dla MŚP instrumentu dłużnego 
będą wdrożone jako część dwóch 
instrumentów finansowych UE
(zarządzanych przez Europejski Bank 
Inwestycyjny i Europejski Fundusz 
Inwestycyjny) oferujących wsparcie 
kapitałowe i dłużne na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz wzrostu MŚP.
W interesie zapewnienia masy krytycznej 
oraz podejścia opartego na całym 
łańcuchu innowacji oba te instrumenty 
będą preferencyjnie traktować działania 
wynikające z innych działań 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020”, w tym nowy specjalny 
instrument przeznaczony dla MŚP.
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Or. en

Poprawka 538
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 1 – punkt 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja odstąpi od bezpośredniego 
przekazywania kredytów, gwarancji lub 
kapitału itd. beneficjentom końcowym, 
przekaże natomiast instytucjom 
finansowym uprawnienia do udzielania 
wsparcia, w szczególności np. poprzez 
podział ryzyka, systemy gwarancji oraz 
inwestycje w kapitał lub z wykorzystaniem 
instrumentów quasi-kapitałowych.

Komisja odstąpi od bezpośredniego 
przekazywania kredytów, gwarancji lub 
kapitału itd. beneficjentom końcowym, 
przekaże natomiast instytucjom 
finansowym lub innym właściwym 
instytucjom uprawnienia do udzielania 
wsparcia, w szczególności np. poprzez 
podział ryzyka, systemy gwarancji oraz 
inwestycje w kapitał lub z wykorzystaniem 
instrumentów quasi-kapitałowych.

Or. en

Poprawka 539
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowy instrument dłużny przyczyni się 
do zapewnienia pojedynczym 
beneficjentom kredytów przeznaczonych 
na inwestycje w zakresie badań naukowych 
i innowacji; udzielenia gwarancji 
pośrednikom finansowym udzielającym 
kredytu beneficjentom; umożliwi łączenie 
kredytów i gwarancji oraz gwarancji lub 
poręczeń w ramach krajowych i 
regionalnych systemów finansowania 
dłużnego. Finansowy instrument dłużny 
przejmie działania związane z 
wydłużeniem terminu płatności i będzie 

Finansowy instrument dłużny przyczyni się 
do zapewnienia pojedynczym 
beneficjentom kredytów przeznaczonych 
na inwestycje w zakresie badań naukowych 
i innowacji; udzielenia gwarancji 
pośrednikom finansowym udzielającym 
kredytu beneficjentom; umożliwi łączenie 
kredytów i gwarancji oraz gwarancji lub 
poręczeń w ramach krajowych i 
regionalnych systemów finansowania 
dłużnego. Finansowy instrument dłużny 
przejmie działania związane z 
wydłużeniem terminu płatności i będzie 
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wspierać specjalne narzędzie przeznaczone 
dla MŚP (zob. część II pkt 3 niniejszego 
załącznika „Innowacje w MŚP”)..
Postanowienia finansowego instrumentu 
dłużnego można łączyć, ewentualnie 
dodając dotacje (w tym kwoty ryczałtowe), 
z postanowieniami zawartymi w
finansowym instrumencie kapitałowym, z 
utworzeniem jednego lub większej liczby 
planów zintegrowanych. Możliwe są też 
kredyty na dogodnych warunkach i 
zamienne.

wspierać specjalne narzędzie przeznaczone 
dla MŚP (zob. część II pkt 3 niniejszego 
załącznika „Innowacje w MŚP”). Należy 
zwrócić szczególną uwagę na wnioski 
MŚP i innych podmiotów mających 
siedzibę w słabiej rozwiniętych regionach.
Postanowienia finansowego instrumentu 
dłużnego można łączyć, ewentualnie 
dodając dotacje (w tym kwoty ryczałtowe), 
z postanowieniami zawartymi w 
finansowym instrumencie kapitałowym, z 
utworzeniem jednego lub większej liczby 
planów zintegrowanych. Możliwe są też 
kredyty na dogodnych warunkach i 
zamienne.

Or. en

Poprawka 540
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowy instrument dłużny przyczyni się 
do zapewnienia pojedynczym 
beneficjentom kredytów przeznaczonych 
na inwestycje w zakresie badań naukowych 
i innowacji; udzielenia gwarancji 
pośrednikom finansowym udzielającym 
kredytu beneficjentom; umożliwi łączenie 
kredytów i gwarancji oraz gwarancji lub 
poręczeń w ramach krajowych i 
regionalnych systemów finansowania 
dłużnego. Finansowy instrument dłużny 
przejmie działania związane z 
wydłużeniem terminu płatności i będzie 
wspierać specjalne narzędzie przeznaczone 
dla MŚP (zob. część II pkt 3 niniejszego 
załącznika „Innowacje w MŚP”). 
Postanowienia finansowego instrumentu 
dłużnego można łączyć, ewentualnie 
dodając dotacje (w tym kwoty ryczałtowe), 
z postanowieniami zawartymi w 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej
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finansowym instrumencie kapitałowym, z 
utworzeniem jednego lub większej liczby 
planów zintegrowanych. Możliwe są też 
kredyty na dogodnych warunkach i 
zamienne.

Or. it

Poprawka 541
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inne części programu „Horyzont 2020”, 
w szczególności część III „Wyzwania 
społeczne”;

a) inne części programu „Horyzont 2020”, 
w szczególności część III „Wyzwania 
społeczne” lub część II „Wiodąca pozycja 
w przemyśle”;

Or. en

Poprawka 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) innych ram, programów i pozycji 
budżetowych w budżecie Unii;

b) innych ram, programów i pozycji 
budżetowych w budżecie Unii (takich jak 
wspólna polityka rolna, polityka 
rybołówstwa oraz COSME);

Or. en

Poprawka 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podział ryzyka i inne parametry mogą 
podlegać zmianom w obrębie niektórych 
działań politycznych lub elementów 
sektorów pod warunkiem zachowania 
przez ich wartości lub status zgodności z 
ogólnymi zasadami dotyczącymi 
instrumentów dłużnych. Ponadto do tych 
elementów mogą odnosić się określone 
strategie komunikacyjne wchodzące w 
zakres ogólnej kampanii promocyjnej 
dotyczącej instrumentów dłużnych. W 
sytuacji, gdy ocena ewentualnych 
kredytów w domenie danego elementu 
wymaga specjalnej wiedzy fachowej, 
można korzystać z usług 
wyspecjalizowanych pośredników na 
poziomie krajowym.

Podział ryzyka i inne parametry mogą 
podlegać zmianom w obrębie niektórych 
działań politycznych lub elementów 
sektorów pod warunkiem zachowania 
przez ich wartości lub status zgodności z 
ogólnymi zasadami dotyczącymi 
instrumentów dłużnych. Ponadto do tych 
elementów mogą odnosić się określone 
strategie komunikacyjne wchodzące w 
zakres ogólnej kampanii promocyjnej
dotyczącej instrumentów dłużnych. W 
sytuacji, gdy ocena ewentualnych 
kredytów w domenie danego elementu 
wymaga specjalnej wiedzy fachowej, 
można korzystać z usług 
wyspecjalizowanych pośredników na 
poziomie krajowym.

Europejski Bank Inwestycyjny, 
zarządzający instrumentem finansowania 
dłużnego w imieniu Komisji, może 
dysponować ograniczonym mandatem do 
udzielania pożyczek na projekty 
obarczone wysokim ryzykiem 
technologicznym, a nie jedynie mandatem 
do oferowania kredytów na 
korzystniejszych warunkach niż rynkowe 
na projekty o niskim ryzyku 
technologicznym. Mandat ten podlegać 
będzie jednak nadzorowi oraz ścisłym 
kryteriom, jeżeli chodzi o zarządzanie 
portfelem i ryzykiem projektu, a także 
odpowiedni stosunek zysków do ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Carvalho, poprawka 80.

Poprawka 544
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Okienko” dla MŚP w ramach instrumentu 
dłużnego jest przeznaczone dla MŚP 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
innowacje oraz małych przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji o pożyczkach 
przekraczających 150 000 EUR, co 
uzupełni finansowanie MŚP poprzez 
instrument pożyczkowo-gwarancyjny w 
ramach programu na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

„Okienko” dla MŚP w ramach instrumentu 
dłużnego jest przeznaczone dla MŚP 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
innowacje, co uzupełni finansowanie MŚP 
poprzez instrument pożyczkowo-
gwarancyjny w ramach programu na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

Or. en

Poprawka 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Okienko” dla MŚP w ramach instrumentu 
dłużnego jest przeznaczone dla MŚP 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
innowacje oraz małych przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji o pożyczkach 
przekraczających 150 000 EUR, co 
uzupełni finansowanie MŚP poprzez 
instrument pożyczkowo-gwarancyjny w 
ramach programu na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

„Okienko” dla MŚP w ramach instrumentu 
dłużnego jest przeznaczone dla MŚP 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
innowacje oraz małych przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji o pożyczkach 
przekraczających 100 000 EUR, co 
uzupełni finansowanie MŚP poprzez 
instrument pożyczkowo-gwarancyjny w 
ramach programu na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

Or. en

Poprawka 546
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Instrument kapitałowy Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 547
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy skoncentruje się na 
funduszach kapitału venture na wczesnym 
etapie, zapewniając pojedynczym 
przedsiębiorstwom kapitał typu „venture” 
lub „mezzanine”. Przedsiębiorstwa te mogą 
poszukiwać dodatkowych źródeł 
finansowania długu u pośredników 
finansowych wdrażających instrument 
dłużny.

Instrument kapitałowy skoncentruje się na 
funduszach kapitału venture na wczesnym 
etapie, zapewniając pojedynczym 
przedsiębiorstwom kapitał typu „venture” 
lub „mezzanine”. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w słabiej rozwiniętych 
regionach. Przedsiębiorstwa te mogą 
poszukiwać dodatkowych źródeł 
finansowania długu u pośredników 
finansowych wdrażających instrument 
dłużny.

Or. en

Poprawka 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy skoncentruje się na 
funduszach kapitału venture na wczesnym 
etapie, zapewniając pojedynczym 
przedsiębiorstwom kapitał typu „venture” 
lub „mezzanine”. Przedsiębiorstwa te mogą 
poszukiwać dodatkowych źródeł 
finansowania długu u pośredników 
finansowych wdrażających instrument 

Instrument kapitałowy skoncentruje się na 
funduszach kapitału venture na wczesnym 
etapie, zapewniając kapitał typu „venture” 
lub „mezzanine” przedsiębiorstwom z 
portfeli indywidualnych we wczesnej fazie 
rozwoju. Przedsiębiorstwa te mogą 
poszukiwać dodatkowych źródeł 
finansowania długu u pośredników 



AM\907981PL.doc 117/140 PE492.815v01-00

PL

dłużny. finansowych wdrażających instrument 
dłużny.

Or. en

(Zob. załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera b) – ustęp 3 rozporządzenia ogólnego)

Uzasadnienie

Większe fundusze venture capital są źródłem znacznych inwestycji w przedsiębiorstwa we 
wczesnej fazie rozwoju. Należy położyć nacisk na przedsiębiorstwa, a nie na fundusze. 
Stanowi to uzupełnienie COSME, gdzie fundusze venture capital dokonują inwestycji w 
przedsiębiorstwa w fazie ekspansji i wzrostu. Inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie 
rozwoju oraz w przedsiębiorstwa w fazie ekspansji i wzrostu mogą pochodzić z jednego 
funduszu.

Poprawka 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy będzie również 
wspierał procesy transferu wiedzy 
i technologii na etapach poprzedzających 
fazę wprowadzania do produkcji, w celu 
weryfikacji lub, w razie potrzeby, 
zwiększenia innowacyjnego wpływu 
danego transferu na rynek. 

Or. en

Poprawka 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument ten będzie umożliwiał również 
inwestycje w fazie ekspansji i wzrostu, w 

Instrument ten będzie umożliwiał również 
inwestycje w fazie ekspansji i wzrostu, w 
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połączeniu z instrumentem kapitałowym na 
rzecz wzrostu w ramach programu 
dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP, (w tym inwestycji 
w fundusze funduszy, dysponując szeroką 
bazą inwestorów, w skład której wchodzą 
prywatni inwestorzy instytucjonalni i 
strategiczni oraz krajowe publiczne i 
półpubliczne instytucje finansowe).

połączeniu z instrumentem kapitałowym na 
rzecz wzrostu w ramach programu 
dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP, (w tym inwestycji
w publiczne i prywatne fundusze 
funduszy, dysponując szeroką bazą 
inwestorów, w skład której wchodzą 
prywatni inwestorzy instytucjonalni i 
strategiczni oraz krajowe publiczne i 
półpubliczne instytucje finansowe).

Or. en

(Zob. załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera b) – ustęp 7 rozporządzenia ogólnego)

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku COSME należy wyjaśnić, że instrument kapitałowy programu 
„Horyzont 2020” będzie wspierał również prywatne fundusze funduszy, co pozwoli na 
przyciągnięcie dodatkowego kapitału z sektora prywatnego do funduszy venture capital.

Poprawka 551
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu 
„Horyzont 2020” nie przekroczą 20 %
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 
instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
unikał kapitału typu "buy-out" lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa. 
Komisja może zdecydować o zmianie 

W tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu 
„Horyzont 2020” nie przekroczą 30 %
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 
instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
unikał kapitału typu "buy-out" lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa. 
Komisja może zdecydować o zmianie 
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20 % pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

30 % pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

Or. it

Poprawka 552
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu
„Horyzont 2020” nie przekroczą 20 %
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 
instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
unikał kapitału typu „buy-out” lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie
20 % pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

W tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu
„Horyzont 2020” nie przekroczą 30%
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 
instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
unikał kapitału typu „buy-out” lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 30%
pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie instrumentu kapitałowego w ramach programu „Horyzont 2020” do 
wspierania przedsiębiorstw w fazie wzrostu w połączeniu z instrumentem kapitałowym na 
rzecz wzrostu w ramach programu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP 
(COSME) powinno charakteryzować się większą elastycznością, zwłaszcza z uwagi na 
znacznie mniejszy budżet na instrumenty finansowe w ramach tego drugiego programu.
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Poprawka 553
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu
„Horyzont 2020” nie przekroczą 20 % 
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 
instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
unikał kapitału typu „buy-out” lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie
20 % pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

W tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu
„Horyzont 2020” nie przekroczą 20 % 
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 
instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
unikał kapitału typu „buy-out” lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o obniżeniu
20 % pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

Or. en

Poprawka 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu
„Horyzont 2020” nie przekroczą 20 %
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 

W tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu
„Horyzont 2020” nie przekroczą 30%
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 



AM\907981PL.doc 121/140 PE492.815v01-00

PL

instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
unikał kapitału typu „buy-out” lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 
20 % pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
unikał kapitału typu „buy-out” lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 
20 % pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

Or. en

Poprawka 555
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrożenie dwóch instrumentów będzie 
powierzone grupie Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) lub innym 
instytucjom finansowym, którym można 
powierzyć wdrożenie instrumentów 
finansowych zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym. Ich zaprojektowanie i 
wdrożenie będzie dostosowane do 
ogólnych przepisów dotyczących 
instrumentów finansowych, określonych 
w rozporządzeniu finansowym, oraz do 
bardziej szczegółowych wymogów 
operacyjnych, które zostaną określone w 
wytycznych Komisji.

Instrument kapitałowy programu 
„Horyzont 2020” jest wdrażany jako 
zapowiedź jednego unijnego instrumentu 
kapitałowego wspierającego wzrost
przedsiębiorstw unijnych oraz działalność 
badawczą i innowacyjną od 
najwcześniejszego etapu do fazy wzrostu, 
finansowo wspieranego przez program 
„Horyzont 2020” oraz program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME).

Instrument kapitałowy programu 
„Horyzont 2020” korzysta z tego samego 
mechanizmu realizacji co instrument 
kapitałowy na rzecz wzrostu, ustanowiony 
w ramach programu COSME.
Wsparcie w ramach instrumentu 
kapitałowego programu „Horyzont 2020” 
przyjmuje jedną z następujących form:
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a) bezpośrednio przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny (EFI) lub inne organy, 
którym Komisja powierzy realizację; lub
b) przez publiczne i prywatne fundusze 
funduszy lub instrumenty inwestycyjne 
działające na skalę międzynarodową 
utworzone przez EFI lub inne organy, 
którym Komisja powierzy realizację, oraz 
inwestorów prywatnych i/lub publiczne 
instytucje finansowe.

Or. en

(Zob. COSME załącznik II)

Uzasadnienie

Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania instrumentów finansowych jako 
zapowiedzi jednego unijnego instrumentu w połączeniu z COSME, a także dostosować je do 
treści przepisów dotyczących COSME (załącznik II ze zmianami).

Poprawka 556
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument gwarancyjny programu 
„Horyzont 2020” jest obsługiwany przez 
EFI lub inne organy, którym Komisja 
powierzy realizację. Instrument ten 
zapewni:
a) kontrgwarancje oraz inne rozwiązania 
w zakresie podziału ryzyka dla systemów 
gwarancyjnych;
b) gwarancje bezpośrednie oraz inne 
rozwiązania w zakresie podziału ryzyka 
dla wszystkich innych pośredników 
finansowych spełniających kryteria 
kwalifikowalności.
Instrument gwarancyjny programu 
„Horyzont 2020” jest wdrażany jako 
element jednego unijnego instrumentu 
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dłużnego na rzecz wzrostu przedsiębiorstw 
UE oraz działalność badawczą i 
innowacyjną z wykorzystaniem tego 
samego mechanizmu realizacji co 
instrument pożyczkowo-gwarancyjny 
programu COSME. Instrument 
gwarancyjny jest otwarty dla krajowych 
pośredników udzielających kredytów 
bezpośrednio lub pośrednio.
W skład instrumentu gwarancyjnego 
wchodzą:
a) finansowanie dłużne poprzez 
gwarancje kredytowe, w tym pożyczki 
podporządkowane i partycypacyjne, lub 
leasing;
b) sekurytyzacja portfeli dłużnych zgodnie 
z właściwymi uzgodnieniami dotyczącymi 
podziału ryzyka dokonanymi z odnośnymi 
instytucjami.

Or. en

(Zob. COSME załącznik II)

Uzasadnienie

Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania instrumentów finansowych jako 
zapowiedzi jednego unijnego instrumentu w połączeniu z COSME, a także dostosować je do 
treści przepisów dotyczących COSME (załącznik II ze zmianami).

Poprawka 557
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej jedna trzecia budżetu 
instrumentów finansowych UE w ramach 
programu „Horyzont 2020” zostanie 
przeznaczona na MŚP za pomocą 
instrumentu kapitałowego oraz okna dla 
MŚP w ramach instrumentu dłużnego.
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Or. en

Poprawka 558
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej jedna trzecia budżetu 
instrumentów finansowych UE w ramach 
programu „Horyzont 2020” zostanie 
przeznaczona na projekty w dziedzinie 
energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii.

Or. en

Poprawka 559
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – podpunkt 3,1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Włączenie programu wspierania MŚP 3.1. Włączenie programu wspierania MŚP
dzięki specjalnemu instrumentowi 
przeznaczonemu dla MŚP.

Or. en

Poprawka 560
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP uzyskają wsparcie w ramach
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP zostanie ukierunkowany na 
wszystkie innowacyjne MŚP, niezależnie 
od ich rodzaju, które wykazują się 
zdecydowanym dążeniem do rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Wsparcie 
obejmie wszystkie innowacje, w tym 
pozatechnologiczne oraz dotyczące sfery 
usług. Celem jest ułatwienie wypełniania 
luki w finansowaniu obarczonych wysokim 
ryzykiem badań naukowych i innowacji na 
ich wczesnym etapie, stymulowanie 
przełomowych innowacji oraz lepsza 
komercjalizacja wyników badań w 
sektorze prywatnym.

Z myślą o realizacji potrzeb MŚP w 
zakresie badań i innowacji ustanawia się 
specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP, który zapewni ustrukturyzowane
wsparcie i związane z tym usługi, na 
finansowanie którego przeznaczone będzie 
co najmniej 10% środków z budżetu
programu „Horyzont 2020” i który będzie 
funkcjonował w ramach jednej struktury 
zarządczej, przy niewielkich obciążeniach 
administracyjnych i z pojedynczym 
punktem kontaktowym. Instrument ten 
jest przeznaczony dla wszystkich typów 
innowacyjnych MŚP wykazujących 
poważne ambicje rozwoju, wzrostu i/lub
umiędzynarodowienia. Wsparcie obejmie 
wszystkie innowacje, w tym 
pozatechnologiczne oraz dotyczące sfery 
usług. Celem jest ułatwienie wypełniania 
luki w finansowaniu obarczonych wysokim 
ryzykiem badań naukowych i innowacji na 
ich wczesnym etapie, stymulowanie 
przełomowych innowacji oraz lepsza 
komercjalizacja wyników badań w 
sektorze prywatnym.

Or. en

Poprawka 561
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP uzyskają wsparcie w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP zostanie ukierunkowany na wszystkie 
innowacyjne MŚP, niezależnie od ich 
rodzaju, które wykazują się 
zdecydowanym dążeniem do rozwoju, 

MŚP uzyskają wsparcie w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP zostanie ukierunkowany na wszystkie 
innowacyjne MŚP, niezależnie od ich 
rodzaju, które wykazują się 
zdecydowanym dążeniem do rozwoju, 
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wzrostu i umiędzynarodowienia. Wsparcie 
obejmie wszystkie innowacje, w tym 
pozatechnologiczne oraz dotyczące sfery 
usług. Celem jest ułatwienie wypełniania 
luki w finansowaniu obarczonych wysokim 
ryzykiem badań naukowych i innowacji na 
ich wczesnym etapie, stymulowanie 
przełomowych innowacji oraz lepsza 
komercjalizacja wyników badań w 
sektorze prywatnym.

wzrostu i umiędzynarodowienia. Wsparcie 
obejmie wszystkie innowacje, w tym 
pozatechnologiczne oraz dotyczące sfery 
usług. Celem jest ułatwienie wypełniania 
luki w finansowaniu obarczonych wysokim 
ryzykiem badań naukowych i innowacji na 
ich wczesnym etapie, stymulowanie 
przełomowych innowacji oraz lepsza 
komercjalizacja wyników badań w 
sektorze prywatnym.

Skuteczne uczestnictwo w instrumencie 
przeznaczonym dla MŚP powinno 
przekładać się na znak jakości dla 
uczestniczących MŚP, ułatwiając dostęp 
do zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP uzyskają wsparcie w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP zostanie ukierunkowany na wszystkie
innowacyjne MŚP, niezależnie od ich 
rodzaju, które wykazują się 
zdecydowanym dążeniem do rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Wsparcie 
obejmie wszystkie innowacje, w tym 
pozatechnologiczne oraz dotyczące sfery 
usług. Celem jest ułatwienie wypełniania 
luki w finansowaniu obarczonych wysokim 
ryzykiem badań naukowych i innowacji na 
ich wczesnym etapie, stymulowanie 
przełomowych innowacji oraz lepsza 
komercjalizacja wyników badań w 
sektorze prywatnym.

MŚP uzyskają wsparcie w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP zostanie ukierunkowany na wszystkie
innowacje w MŚP, niezależnie od ich 
rodzaju, które wykazują się 
zdecydowanym dążeniem do rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Wsparcie 
obejmie wszystkie innowacje, w tym 
pozatechnologiczne oraz dotyczące sfery 
usług. Celem jest ułatwienie wypełniania 
luki w finansowaniu obarczonych wysokim 
ryzykiem badań naukowych i innowacji na 
ich wczesnym etapie, stymulowanie 
przełomowych innowacji oraz lepsza 
komercjalizacja wyników badań w 
sektorze prywatnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Zdefiniowanie „innowacyjnych MŚP” może być trudne.

Poprawka 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP powinien być zarządzany centralnie, 
aby zagwarantować spójne stosowanie 
przepisów i widoczność instrumentu, 
ułatwiając uczestnictwo MŚP.

Or. en

Poprawka 564
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP będzie stosowany w ramach
wszystkich wyzwań społecznych oraz
technologii wspomagających i 
przemysłowych, z przyznaniem 
odpowiedniej kwoty na ten cel.

Specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP wdrażany jest w obszarach 
określonych w ramach celu szczegółowego 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”,
określonego w części II pkt 1 oraz w 
ramach każdego celu szczegółowego 
wchodzącego w skład priorytetu 
„Wyzwania społeczne”, określonego w 
części III pkt 1-6.

Or. en



PE492.815v01-00 128/140 AM\907981PL.doc

PL

Poprawka 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP będzie stosowany w ramach 
wszystkich wyzwań społecznych oraz
technologii wspomagających i 
przemysłowych, z przyznaniem 
odpowiedniej kwoty na ten cel.

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

Or. en

Poprawka 566
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP będzie stosowany w ramach 
wszystkich wyzwań społecznych oraz 
technologii wspomagających i 
przemysłowych, z przyznaniem
odpowiedniej kwoty na ten cel.

Specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP będzie stosowany w ramach 
wszystkich wyzwań społecznych oraz 
technologii wspomagających i 
przemysłowych, z przyznaniem kwoty
około 10% na ten cel.

Or. en

Poprawka 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tylko MŚP będą mogły składać wnioski o 
dofinansowanie i wsparcie. Mogą tworzyć 
formy współpracy dostosowane do ich 
potrzeb, również w celu zlecenia 
podwykonawstwa prac badawczych i 
rozwojowych. Projekty muszą być 
zdecydowanie interesujące i potencjalnie 
korzystne dla MŚP i mieć wyraźnie 
europejski wymiar.

Tylko MŚP będą mogły składać wnioski o 
dofinansowanie i wsparcie. Mogą tworzyć 
formy współpracy z lokalnymi lub 
europejskimi podmiotami aktywnymi w 
dziedzinie badań i rozwoju, dostosowane 
do ich potrzeb, również w celu zlecenia 
podwykonawstwa prac badawczych i 
rozwojowych. Projekty muszą być 
zdecydowanie interesujące i potencjalnie 
korzystne dla MŚP i mieć wyraźnie 
europejski wymiar.

Or. en

Poprawka 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument przeznaczony dla MŚP obejmie 
wszystkie obszary nauki, technologii i 
innowacji i charakteryzuje się oddolnym 
podejściem w ramach danego wyzwania 
społecznego lub technologii 

Instrument przeznaczony dla MŚP obejmie 
wszystkie obszary nauki, technologii i 
innowacji i charakteryzuje się oddolnym 
podejściem z otwartymi zaproszeniami do 
składania ofert (bez wstępnie 
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wspomagającej, aby pozostawić miejsce na 
wszelkiego rodzaju obiecujące pomysły, w 
szczególności przekrojowe i 
interdyscyplinarne, które będą wymagały 
dofinansowania.

zdefiniowanych tematów zaproszeń) w 
ramach danego wyzwania społecznego lub 
technologii wspomagającej, aby 
pozostawić miejsce na wszelkiego rodzaju 
obiecujące pomysły, w szczególności 
przekrojowe i interdyscyplinarne, które 
będą wymagały dofinansowania.

Or. en

Poprawka 570
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 571
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 5 – tiret drugie – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zostanie przyznane na
działalność badawczo-rozwojową ze 
szczególnym uwzględnieniem działań w 
zakresie demonstracji (próby, prototyp, 
badania nad powiększeniem skali, projekt, 
pilotażowe procesy, produkty i usługi 
innowacyjne, weryfikacja działania itd.) 

Wsparcie zostanie przyznane na szereg 
działań związanych z badaniami, 
rozwojem i innowacjami ze szczególnym 
uwzględnieniem działań w zakresie 
demonstracji (próby, prototyp, badania nad 
powiększeniem skali, projekt, pilotażowe 
procesy, produkty i usługi innowacyjne, 
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oraz powielanie rynkowe. weryfikacja działania itd.) oraz powielanie 
rynkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie kuponu innowacyjności na wszystkich etapach wprowadza w błąd, dlatego należy 
tego unikać. Ten techniczny termin opisuje specjalną procedurę przyznawania i płatności w 
przypadku określonych usług wspierających innowacje. O ile na pierwszym etapie realizacji 
instrumentu przeznaczonego dla MŚP można mówić o kuponie innowacyjności (wsparcie 
ryczałtowe), w przypadku drugiego etapu jest to wykluczone.

Poprawka 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 5 – tiret trzecie – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na tym etapie dofinansowanie nie będzie 
udzielane bezpośrednio i może przybrać 
jedynie formę działań wspierających, ale 
jego celem jest ułatwienie dostępu do 
prywatnego kapitału i środowisk 
sprzyjających innowacjom. Przewiduje się 
powiązania z instrumentami finansowymi
(zob. część II pkt 2 niniejszego załącznika
„Dostęp do finansowania ryzyka”), np. 
polegających na udzieleniu MŚP, które 
pomyślnie zakończyły etap I lub II, 
pierwszeństwa w korzystaniu z 
ograniczonej kwoty zasobów finansowych.
MŚP skorzystają też z takich środków 
wsparcia jak nawiązywanie kontaktów w 
sieci, szkolenia, coaching i doradztwo.
Ponadto ta część może ukierunkować je na 
środki zachęcające do zamówień 
przedkomercyjnych i zamówień 
dotyczących innowacyjnych rozwiązań.

Na tym etapie dofinansowanie nie będzie 
udzielane bezpośrednio i może przybrać 
jedynie formę działań wspierających, ale 
jego celem jest ułatwienie dostępu do 
prywatnego kapitału i środowisk 
sprzyjających innowacjom. Przewiduje się 
powiązania z instrumentami finansowymi
(zob. część II pkt 2 niniejszego załącznika
„Dostęp do finansowania ryzyka”), np. 
polegających na udzieleniu MŚP, które 
pomyślnie zakończyły etap I lub II, 
pierwszeństwa w korzystaniu z 
ograniczonej kwoty zasobów finansowych
udostępnionej za pośrednictwem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
MŚP skorzystają też z takich środków 
wsparcia jak nawiązywanie kontaktów w 
sieci, szkolenia, coaching i doradztwo.
Ponadto ta część może ukierunkować je na 
środki zachęcające do zamówień 
przedkomercyjnych i zamówień 
dotyczących innowacyjnych rozwiązań.

Or. en
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Poprawka 573
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 5 – tiret trzecie – ustęp 1 a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z instrumentu przeznaczonego dla MŚP 
za pośrednictwem europejskich instytutów 
badań stosowanych będzie można 
finansować również mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które nie posiadają 
zasobów ludzkich ani finansowych, aby 
podjąć ryzyko techniczne, jakie niosą 
badania stosowane; instytuty te podejmą 
współpracę z poszczególnymi 
przedsiębiorstwami nad wspólnie 
ustalonymi projektami w zakresie badań 
stosowanych, ponosząc ich koszty i ryzyko 
z nimi związane, na podstawie wiążącego 
zobowiązania w zakresie 
uprzemysławiania otrzymanych wyników.  
W takim przypadku przewidziany jest 
system sankcji dla przedsiębiorstw, które 
nie wywiązują się ze zobowiązań w 
zakresie uprzemysławiania, oraz 
ewentualnie również system opłat 
licencyjnych na rzecz przedsiębiorstw, 
które posiadają prawo do wykorzystania 
przemysłowego.

Or. it

Poprawka 574
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednolite zasady propagowania, wdrożenia Jednolite zasady propagowania, wdrożenia 
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i monitorowania przeznaczonego dla MŚP 
instrumentu w ramach programu
„Horyzont 2020” zapewnią 
przedsiębiorstwom łatwy dostęp. W celu 
szybszego uzyskania skutków 
zapewnionego wsparcia zostanie 
opracowany plan mentoringu dla MŚP, 
które są beneficjentami dofinansowania, 
oparty na istniejących sieciach wsparcia na 
rzecz MŚP.

i monitorowania przeznaczonego dla MŚP 
instrumentu w ramach programu
„Horyzont 2020” zapewnią 
przedsiębiorstwom łatwy dostęp. Aby 
stworzyć pojedynczy punkt kontaktowy dla 
MŚP, wdrożeniem instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP powinien zająć 
się jeden organ, np. wyspecjalizowana 
agencja wykonawcza. W celu szybszego 
uzyskania skutków zapewnionego wsparcia 
zostanie opracowany plan mentoringu dla 
MŚP, które są beneficjentami 
dofinansowania, oparty na istniejących 
sieciach wsparcia na rzecz MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Różnymi wyzwaniami społecznymi i dziedzinami technologii zajmą się różne organy 
zarządzające. Wdrożenie instrumentu przeznaczonego dla MŚP na różne wyzwania społeczne 
przez jeden organ pozwoli na zachowanie spójności i stworzenie pojedynczego punktu 
kontaktowego dla MŚP. Przykładowo, jeden organ lepiej poradziłby sobie z koordynacją 
terminów zaproszeń do składania wniosków związanych z instrumentem przeznaczonym dla 
MŚP w różnych częściach programu „Horyzont 2020”, a także z uniknięciem obciążenia 
procedurami administracyjnymi prowadzącego do opóźnień w przygotowywaniu umów o 
udzielenie dotacji dla MŚP.

Poprawka 575
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednolite zasady propagowania, wdrożenia 
i monitorowania przeznaczonego dla MŚP 
instrumentu w ramach programu
„Horyzont 2020” zapewnią 
przedsiębiorstwom łatwy dostęp. W celu 
szybszego uzyskania skutków 
zapewnionego wsparcia zostanie 
opracowany plan mentoringu dla MŚP, 
które są beneficjentami dofinansowania, 

Jednolite zasady propagowania, wdrożenia 
i monitorowania przeznaczonego dla MŚP 
instrumentu w ramach programu
„Horyzont 2020” przez jedną strukturę 
administracyjną zapewnią 
przedsiębiorstwom łatwy dostęp. W celu 
szybszego uzyskania skutków 
zapewnionego wsparcia zostanie 
opracowany plan mentoringu dla MŚP, 
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oparty na istniejących sieciach wsparcia na 
rzecz MŚP.

które są beneficjentami dofinansowania, 
oparty na istniejących sieciach wsparcia na 
rzecz MŚP oraz innych dostawcach usług 
z zakresu innowacji.

Or. en

Poprawka 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednolite zasady propagowania, wdrożenia 
i monitorowania przeznaczonego dla MŚP 
instrumentu w ramach programu
„Horyzont 2020” zapewnią 
przedsiębiorstwom łatwy dostęp. W celu 
szybszego uzyskania skutków 
zapewnionego wsparcia zostanie 
opracowany plan mentoringu dla MŚP, 
które są beneficjentami dofinansowania, 
oparty na istniejących sieciach wsparcia na 
rzecz MŚP.

Jednolite zasady propagowania, wdrożenia 
i monitorowania przeznaczonego dla MŚP 
instrumentu w ramach programu
„Horyzont 2020” zapewnią 
przedsiębiorstwom łatwy dostęp. W celu 
szybszego uzyskania skutków 
zapewnionego wsparcia zostanie 
opracowany plan mentoringu dla MŚP, 
które są beneficjentami dofinansowania, 
oparty na istniejących sieciach wsparcia na 
rzecz MŚP, takich jak Enterprise Europe 
Network.

Or. en

Poprawka 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – podpunkt 1 –
ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do zarządzania wspólnym programem 
Eurostars wdrożona zostanie regionalna 
zdecentralizowana struktura wsparcia.

Or. en
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Poprawka 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zostanie udzielone na działania 
ułatwiające wdrożenie specjalnych 
środków przeznaczonych dla MŚP w 
ramach programu „Horyzont 2020” i je 
uzupełniające, w szczególności w celu 
wzmocnienia innowacyjnego potencjału 
MŚP. Działania te mogą obejmować 
podnoszenie świadomości, informowanie i 
upowszechnianie, szkolenie i mobilność, 
nawiązywanie kontaktów w sieci i 
wymianę najlepszych praktyk, 
opracowanie wysokiej jakości 
mechanizmów wspierania innowacyjności 
o wysokiej unijnej wartości dodanej dla 
MŚP (np. zarządzanie własnością 
intelektualną i innowacjami, transfer 
wiedzy, innowacyjne zastosowanie TIK i 
e-umiejętności w MŚP), jak również 
udzielanie MŚP pomocy w nawiązaniu 
kontaktów z partnerami w zakresie badań 
naukowych i innowacji w całej Unii, co 
umożliwi im zajęcie się technologią i 
rozwijanie potencjału innowacyjnego.
Organizacje pośredniczące reprezentujące 
grupy innowacyjnych MŚP zostaną 
zaproszone do prowadzenia 
międzysektorowych i międzyregionalnych 
działań w zakresie innowacji z MŚP 
dysponującymi kompetencjami, które 
wzajemnie się uzupełniają, w celu 
rozwijania nowych przemysłowych 
łańcuchów wartości.

Wsparcie zostanie udzielone na działania 
ułatwiające wdrożenie specjalnych 
środków przeznaczonych dla MŚP w 
ramach programu „Horyzont 2020” i je 
uzupełniające, w szczególności w celu 
wzmocnienia innowacyjnego potencjału 
MŚP. Działania te mogą obejmować 
podnoszenie świadomości, informowanie i 
upowszechnianie, szkolenie i mobilność, 
nawiązywanie kontaktów w sieci i 
wymianę najlepszych praktyk, 
opracowanie wysokiej jakości 
mechanizmów wspierania innowacyjności 
o wysokiej unijnej wartości dodanej dla 
MŚP (np. zarządzanie własnością 
intelektualną i innowacjami, transfer 
wiedzy, innowacyjne zastosowanie TIK i 
e-umiejętności w MŚP), jak również 
udzielanie MŚP pomocy w nawiązaniu 
kontaktów z partnerami w zakresie badań 
naukowych i innowacji w całej Unii, co 
umożliwi im zajęcie się technologią i 
rozwijanie potencjału innowacyjnego.
Organizacje pośredniczące reprezentujące 
grupy innowacyjnych MŚP lub regionalne 
usługi wspierania MŚP zostaną 
zaproszone do prowadzenia 
międzysektorowych i międzyregionalnych 
działań w zakresie innowacji z MŚP 
dysponującymi kompetencjami, które 
wzajemnie się uzupełniają, w celu 
rozwijania nowych przemysłowych 
łańcuchów wartości.

Or. en



PE492.815v01-00 136/140 AM\907981PL.doc

PL

Poprawka 579
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zostanie udzielone na działania 
ułatwiające wdrożenie specjalnych 
środków przeznaczonych dla MŚP w 
ramach programu „Horyzont 2020” i je 
uzupełniające, w szczególności w celu 
wzmocnienia innowacyjnego potencjału 
MŚP. Działania te mogą obejmować 
podnoszenie świadomości, informowanie i 
upowszechnianie, szkolenie i mobilność, 
nawiązywanie kontaktów w sieci i 
wymianę najlepszych praktyk, 
opracowanie wysokiej jakości 
mechanizmów wspierania innowacyjności 
o wysokiej unijnej wartości dodanej dla 
MŚP (np. zarządzanie własnością 
intelektualną i innowacjami, transfer 
wiedzy, innowacyjne zastosowanie TIK i 
e-umiejętności w MŚP), jak również 
udzielanie MŚP pomocy w nawiązaniu 
kontaktów z partnerami w zakresie badań 
naukowych i innowacji w całej Unii, co 
umożliwi im zajęcie się technologią i 
rozwijanie potencjału innowacyjnego.
Organizacje pośredniczące reprezentujące 
grupy innowacyjnych MŚP zostaną 
zaproszone do prowadzenia 
międzysektorowych i międzyregionalnych 
działań w zakresie innowacji z MŚP 
dysponującymi kompetencjami, które 
wzajemnie się uzupełniają, w celu 
rozwijania nowych przemysłowych 
łańcuchów wartości.

Wsparcie zostanie udzielone na działania 
ułatwiające wdrożenie specjalnych 
środków przeznaczonych dla MŚP w 
ramach programu „Horyzont 2020” i je 
uzupełniające, w szczególności w celu 
wzmocnienia innowacyjnego potencjału 
MŚP. Działania te mogą obejmować 
podnoszenie świadomości, informowanie i 
upowszechnianie, szkolenie i mobilność, 
nawiązywanie kontaktów w sieci i 
wymianę najlepszych praktyk, dostęp do 
wyników badań, opracowanie wysokiej 
jakości mechanizmów wspierania 
innowacyjności o wysokiej unijnej 
wartości dodanej dla MŚP (np. zarządzanie 
własnością intelektualną i innowacjami, 
transfer wiedzy, innowacyjne zastosowanie 
TIK i e-umiejętności w MŚP), jak również 
udzielanie MŚP pomocy w nawiązaniu 
kontaktów z partnerami w zakresie badań 
naukowych i innowacji w całej Unii, co 
umożliwi im zajęcie się technologią i 
rozwijanie potencjału innowacyjnego oraz 
możliwości przekształcania innowacji i 
wyników badań w innowacyjne produkty, 
procesy i usługi. Organizacje 
pośredniczące reprezentujące grupy 
innowacyjnych MŚP zostaną zaproszone 
do prowadzenia międzysektorowych i 
międzyregionalnych działań w zakresie 
innowacji z MŚP dysponującymi 
kompetencjami, które wzajemnie się 
uzupełniają, w celu rozwijania nowych 
przemysłowych łańcuchów wartości.

Or. en
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Poprawka 580
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w ramach programu „Horyzont 
2020” należy wspierać większy udział 
MŚP w zarządzaniu programem, a w 
szczególności udział w określaniu 
programów badawczych i wdrażaniu 
partnerstw publiczno-prywatnych.

Or. en

Poprawka 581
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczne jest w szczególności
opracowywanie nowych narzędzi 
informowania i przejrzystości w zakresie 
praw dotyczących własności 
intelektualnej, mających na celu 
umożliwienie MŚP (ale również 
publicznym podmiotom prowadzącym 
badania naukowe) korzystania z 
elementów sprzyjających świadomemu 
angażowaniu się w działalność badawczą i 
wykorzystywanie wynalazków, w 
nabywanie praw własności przemysłowej i 
w wykorzystywanie badań. Wśród 
środków, które należy zrealizować w celu 
wzmocnienia potencjału innowacyjnego 
MŚP i umożliwienia im pełnego 
uczestnictwa w badaniach, należy 
wymienić większą przejrzystość portfeli 
własności intelektualnej oraz cen, 
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wypracowanie metod oceny jakości 
tytułów własności intelektualnej na 
szczeblu europejskim, jak również 
stworzenie wspólnych ram odniesienia 
ułatwiających obrót patentami.

Or. fr

Poprawka 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwane będą synergie z polityką 
spójności UE w dążeniu do inteligentnej 
specjalizacji w nawiązaniu do krajowych i 
regionalnych strategii w zakresie 
innowacji, ukierunkowanych na 
inteligentną specjalizację.

Poszukiwane będą synergie z polityką 
spójności UE w dążeniu do inteligentnej 
specjalizacji w nawiązaniu do krajowych i 
regionalnych strategii w zakresie 
innowacji, ukierunkowanych na 
inteligentną specjalizację. Te synergie 
mogą opierać się również na oddolnym 
doświadczeniu krajowym i regionalnym 
programów Eureka i Eurostars we 
wspieraniu innowacji i działań 
badawczych w MŚP, które mogłyby być 
wspierane przez fundusze spójności dzięki 
priorytetowemu potraktowaniu przez 
organy zarządzające finansowania 
partnerów lokalnych w projektach 
oznaczonych znakiem programu Eureka.

Or. en

Poprawka 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie to wsparcie na rzecz innowacji Będzie to wsparcie na rzecz innowacji 
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opartych na zasadach rynkowych w 
związku z podniesieniem innowacyjnego 
potencjału przedsiębiorstw poprzez 
poprawę warunków ramowych dla 
innowacji oraz stawianie czoła określonym 
przeszkodom hamującym wzrost 
innowacyjnych firm, w szczególności MŚP 
i przedsiębiorstw o średnich rozmiarach 
wykazujących potencjał do szybkiego 
wzrostu. Pomoc finansową przyzna się na 
specjalistyczne wspieranie innowacji
(obejmujące np. korzystanie z własności 
intelektualnej, sieci nabywców, wspieranie 
biur ds. transferu technologii, 
projektowanie strategiczne) oraz przeglądy 
publicznych działań politycznych 
dotyczących innowacji.

opartych na zasadach rynkowych w 
związku z podniesieniem innowacyjnego 
potencjału przedsiębiorstw poprzez 
poprawę warunków ramowych dla 
innowacji oraz stawianie czoła określonym 
przeszkodom hamującym wzrost 
innowacyjnych firm, w szczególności MŚP 
i przedsiębiorstw o średnich rozmiarach 
wykazujących potencjał do szybkiego 
wzrostu. Pomoc finansową przyzna się na 
specjalistyczne wspieranie innowacji
(obejmujące np. korzystanie z własności 
intelektualnej, sieci nabywców,
międzynarodowe usługi transferu 
technologii, wspieranie biur ds. transferu 
technologii, projektowanie strategiczne, 
rozwój klastrów) oraz przeglądy 
publicznych działań politycznych 
dotyczących innowacji.

Or. en

Poprawka 584
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie to wsparcie na rzecz innowacji 
opartych na zasadach rynkowych w 
związku z podniesieniem innowacyjnego 
potencjału przedsiębiorstw poprzez 
poprawę warunków ramowych dla 
innowacji oraz stawianie czoła określonym 
przeszkodom hamującym wzrost 
innowacyjnych firm, w szczególności MŚP 
i przedsiębiorstw o średnich rozmiarach 
wykazujących potencjał do szybkiego 
wzrostu. Pomoc finansową przyzna się na 
specjalistyczne wspieranie innowacji
(obejmujące np. korzystanie z własności 
intelektualnej, sieci nabywców, wspieranie 
biur ds. transferu technologii, 
projektowanie strategiczne) oraz przeglądy 

Będzie to wsparcie na rzecz innowacji 
opartych na zasadach rynkowych w 
związku z podniesieniem innowacyjnego 
potencjału przedsiębiorstw poprzez 
poprawę warunków ramowych dla 
innowacji oraz stawianie czoła określonym 
przeszkodom hamującym wzrost 
innowacyjnych firm, w szczególności MŚP 
i przedsiębiorstw o średnich rozmiarach 
wykazujących potencjał do szybkiego 
wzrostu. Pomoc finansową przyzna się na 
specjalistyczne wspieranie innowacji
(obejmujące np. wsparcie przy 
rejestrowaniu własności intelektualnej i
korzystanie z własności intelektualnej, 
sieci nabywców, wspieranie biur ds. 
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publicznych działań politycznych 
dotyczących innowacji.

transferu technologii, projektowanie 
strategiczne) oraz przeglądy publicznych 
działań politycznych dotyczących 
innowacji.

Or. en

Poprawka 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.3 a. (da) Wsparcie transferu wiedzy i 
technologii między badaniami 
prowadzonymi w sferze publicznej i 
rynkiem.
Celem jest wspieranie procesów transferu 
między sferą badań ze środków 
publicznych i innowacyjnymi MŚP jako 
skuteczny mechanizm transferu na rynek 
wyników badań i wynalazków powstałych 
na uniwersytetach i w ośrodkach 
badawczych.

Or. en


