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Poprawka 159
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Należy wspierać poszerzenie udziału, 
by wykorzystać potencjał europejskiego 
zbioru talentów i zoptymalizować 
gospodarcze i społeczne wyniki badań, co 
powinno przyczynić się do zmniejszenia 
luki badawczej i innowacyjnej w Europie, 
wykorzystując takie instrumenty jak 
ośrodki i muzea naukowe do włączenia 
większej liczby szerszych kręgów 
odbiorców i obywateli.

Or. en

Poprawka 160
Alyn Smith

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program „Horyzont 2020” dąży do 
osiągnięcia trzech celów priorytetowych, 
do których należą: tworzenie doskonałej 
bazy naukowej („Doskonała baza 
naukowa”), osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle („Wiodąca pozycja w 
przemyśle”) i stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym („Wyzwania społeczne”). Te 
cele priorytetowe powinny być 
realizowane poprzez program 
szczegółowy, w skład którego wchodzą 
trzy części dotyczące działań pośrednich i 
jedna część dotycząca działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC).

(2) Program „Horyzont 2020” będzie się 
opierał na zasadzie doskonałości, dążąc
do osiągnięcia trzech celów 
priorytetowych, do których należą: 
tworzenie doskonałej bazy naukowej
(„Doskonała baza naukowa”), osiągnięcie 
wiodącej pozycji w przemyśle („Wiodąca 
pozycja w przemyśle”) i stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym („Wyzwania 
społeczne”). Te cele priorytetowe powinny 
być realizowane poprzez program 
szczegółowy, w skład którego wchodzą 
trzy części dotyczące działań pośrednich i 
jedna część dotycząca działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC).
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Or. en

Poprawka 161
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program „Horyzont 2020” dąży do 
osiągnięcia trzech celów priorytetowych, 
do których należą: tworzenie doskonałej 
bazy naukowej („Doskonała baza 
naukowa”), osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle („Wiodąca pozycja w 
przemyśle”) i stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym („Wyzwania społeczne”). Te 
cele priorytetowe powinny być 
realizowane poprzez program 
szczegółowy, w skład którego wchodzą 
trzy części dotyczące działań pośrednich i 
jedna część dotycząca działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC).

(2) Program „Horyzont 2020” dąży do 
osiągnięcia trzech celów priorytetowych, 
do których należą: tworzenie doskonałej 
bazy naukowej („Doskonała baza 
naukowa”), osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle i usługach („Wiodąca pozycja 
w przemyśle i usługach”) i stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym („Wyzwania 
społeczne”). Te cele priorytetowe powinny
być realizowane poprzez program 
szczegółowy, w skład którego wchodzą 
trzy części dotyczące działań pośrednich i 
jedna część dotycząca działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC).

Or. ro

Poprawka 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Każda z części programu powinna 
uzupełniać jego pozostałe części i być w 
sposób spójny realizowana wraz z nimi.

(4) Każda z części programu powinna 
uzupełniać jego pozostałe części i być w 
sposób spójny realizowana wraz z nimi.
Strategiczna koordynacja badań i 
innowacji w trzech głównych priorytetach 
każdego obszaru tematycznego (np. 
zdrowia) powinna zmniejszyć 
fragmentację, usprawnić wykorzystanie 



AM\907982PL.doc 5/139 PE492.816v01-00

PL

zasobów technologicznych i 
infrastrukturalnych oraz zarządzanie 
nimi, w tym wymianę danych w celu 
przyspieszenia osiągnięcia wyników.

Or. en

(W odniesieniu do poprawki 3, PE 489.688v01-00)

Poprawka 163
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Krytycznego znaczenia nabiera 
potrzeba wzmocnienia i poszerzenia 
zakresu doskonałości unijnej bazy 
naukowej oraz przyciągnięcia najwyższej 
klasy badań i talentów w celu zapewnienia 
Europie konkurencyjności i dobrostanu w 
perspektywie długoterminowej. Część I
„Doskonała baza naukowa” powinna 
wspierać działania Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych w dziedzinie badań 
pionierskich, przyszłych i powstających 
technologii, działań Marie Curie i
europejskich infrastruktur badawczych.
Celem tych działań powinno być dążenie 
do poszerzania kompetencji w 
perspektywie długoterminowej, ze 
skupieniem uwagi na nauce i systemach 
następnej generacji oraz następnym 
pokoleniu naukowców, oraz zapewnienie 
wsparcia nowym talentom z całej Unii i z 
krajów stowarzyszonych. Działania Unii na 
rzecz wspierania doskonałej bazy 
naukowej powinny okazać się pomocne w 
konsolidowaniu europejskiej przestrzeni 
badawczej i podniesieniu konkurencyjności 
i atrakcyjności unijnego systemu nauki w 
skali globalnej.

(5) Krytycznego znaczenia nabiera 
potrzeba wzmocnienia i poszerzenia 
zakresu doskonałości unijnej bazy 
naukowej oraz przyciągnięcia najwyższej 
klasy badań i talentów w celu zapewnienia 
Europie konkurencyjności i dobrostanu w 
perspektywie długoterminowej. Część I
„Doskonała baza naukowa” powinna 
wspierać działania Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych w dziedzinie badań 
pionierskich, przyszłych i powstających 
technologii, działań Marie Curie,
europejskich infrastruktur badawczych
oraz sieci doskonałości w Unii. Celem 
tych działań powinno być dążenie do 
poszerzania kompetencji w perspektywie 
długoterminowej, ze skupieniem uwagi na 
nauce i systemach następnej generacji oraz 
następnym pokoleniu naukowców, oraz 
zapewnienie wsparcia nowym talentom z 
całej Unii i z krajów stowarzyszonych.
Działania Unii na rzecz wspierania 
doskonałej bazy naukowej powinny okazać 
się pomocne w konsolidowaniu 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
podniesieniu konkurencyjności i 
atrakcyjności unijnego systemu nauki w 
skali globalnej.

Or. en
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Poprawka 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Krytycznego znaczenia nabiera 
potrzeba wzmocnienia i poszerzenia 
zakresu doskonałości unijnej bazy 
naukowej oraz przyciągnięcia najwyższej 
klasy badań i talentów w celu zapewnienia 
Europie konkurencyjności i dobrostanu w 
perspektywie długoterminowej. Część I
„Doskonała baza naukowa” powinna 
wspierać działania Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych w dziedzinie badań 
pionierskich, przyszłych i powstających 
technologii, działań Marie Curie i 
europejskich infrastruktur badawczych.
Celem tych działań powinno być dążenie 
do poszerzania kompetencji w 
perspektywie długoterminowej, ze 
skupieniem uwagi na nauce i systemach 
następnej generacji oraz następnym 
pokoleniu naukowców, oraz zapewnienie 
wsparcia nowym talentom z całej Unii i z 
krajów stowarzyszonych. Działania Unii na 
rzecz wspierania doskonałej bazy 
naukowej powinny okazać się pomocne w 
konsolidowaniu europejskiej przestrzeni 
badawczej i podniesieniu konkurencyjności 
i atrakcyjności unijnego systemu nauki w 
skali globalnej.

(5) Krytycznego znaczenia nabiera 
potrzeba wzmocnienia i poszerzenia 
zakresu doskonałości unijnej bazy 
naukowej oraz przyciągnięcia najwyższej 
klasy badań i talentów w celu zapewnienia 
Europie konkurencyjności i dobrostanu w 
perspektywie długoterminowej. Część I
„Doskonała baza naukowa” powinna 
wspierać działania Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych w dziedzinie badań 
pionierskich, przyszłych i powstających 
technologii, działań Marie Skłodowska-
Curie i europejskich infrastruktur 
badawczych. Celem tych działań powinno 
być dążenie do poszerzania kompetencji w 
perspektywie długoterminowej, ze 
skupieniem uwagi na nauce i systemach 
następnej generacji oraz następnym 
pokoleniu naukowców, oraz zapewnienie 
wsparcia nowym talentom z całej Unii i z 
krajów stowarzyszonych. Działania Unii na 
rzecz wspierania doskonałej bazy 
naukowej powinny okazać się pomocne w 
konsolidowaniu europejskiej przestrzeni 
badawczej i podniesieniu konkurencyjności 
i atrakcyjności unijnego systemu nauki w 
skali globalnej.

Or. en

(Poprawka ta dotyczy całego aktu prawnego. Jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia 
odpowiednich zmian do całości dokumentu).

Poprawka 165
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Program „Horyzont 2020” powinien 
osiągnąć efekt synergii z innymi 
obszarami polityki Unii i państw 
członkowskich, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, w celu nadania atrakcyjności 
zawodowi badacza i innowatora oraz 
wysokiego statusu możliwości 
zawodowych dla utalentowanych młodych 
Europejczyków, a także w celu 
przyciągnięcia największych talentów z 
państw trzecich. Aby przygotować 
następne pokolenie badaczy, należy 
promować edukację w zakresie nauk 
ścisłych, technologii, inżynierii i
matematyki oraz zniwelować przepaść 
między kobietami i mężczyznami w 
dziedzinie nauki i innowacji, gdyż jest to 
niezbędne do umożliwienia Unii dostępu 
do kapitału ludzkiego potrzebnego do 
osiągnięcia jej celów w zakresie badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 166
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania badawcze prowadzone w 
ramach części I „Doskonała baza 
naukowa” należy wyznaczyć zgodnie z 
potrzebami i możliwościami nauki, nie 
kierując się wcześniej ustalonymi 
priorytetami tematycznymi. Harmonogram 
badań powinien zostać ustalony w ścisłym 
porozumieniu ze społecznością naukową.
Badania w ramach niniejszego programu 

(6) Działania badawcze prowadzone w 
ramach części I „Doskonała baza 
naukowa” należy wyznaczyć zgodnie z 
potrzebami i możliwościami nauki, nie 
kierując się wcześniej ustalonymi 
priorytetami tematycznymi. Harmonogram 
badań powinien zostać ustalony w ścisłym 
porozumieniu ze społecznością naukową.
Badania w ramach niniejszego programu 
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powinny być finansowane na podstawie 
poziomu doskonałości.

powinny być finansowane na podstawie 
poziomu doskonałości. Można by także 
uwzględnić inne zasady, takie jak 
integracyjność, efektywność kosztowa i 
zmniejszenie dysproporcji w zakresie 
infrastruktur badawczych między 
państwami UE-15 i UE-12, co jest 
konieczne dla ustanowienia doskonałości.

Or. en

Poprawka 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Utrzymanie i wzmocnienie wiodącej 
pozycji Unii w przemyśle pilnie wymaga 
pobudzenia inwestycji sektora prywatnego 
w działalność badawczo-rozwojową i 
innowacje, propagowania badań 
naukowych i innowacji ukierunkowanych 
na potrzeby przedsiębiorstw oraz 
przyspieszenia rozwoju nowych 
technologii, które będą miały decydujące 
znaczenie dla przyszłych przedsiębiorstw i 
wzrostu gospodarczego. Dlatego 
konieczne jest zdecydowanie pobudzenie 
udziału przemysłu w programie 
„Horyzont 2020”, zwłaszcza w zakresie 
części II „Wiodąca pozycja w przemyśle” i 
części III „Wyzwania społeczne”.

Or. en

Poprawka 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utrzymanie i wzmocnienie wiodącej 
pozycji Unii w przemyśle pilnie wymaga 
stymulowania w sektorze prywatnym 
inwestycji w działalność badawczo-
rozwojową i innowacje, propagowania 
badań naukowych i innowacji 
ukierunkowanych na potrzeby 
przedsiębiorstw oraz przyspieszenia 
rozwoju nowych technologii, które będą 
miały decydujące znaczenie dla przyszłych 
przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego.
Część II zatytułowana „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” powinna wspierać inwestycje 
w wysokiej jakości badania naukowe i 
innowacje w kluczowych technologiach 
wspomagających oraz w innych 
technologiach przemysłowych, ułatwiać 
innowacyjnym przedsiębiorstwom i 
projektom dostęp do finansowania ryzyka 
oraz zapewnić małym i średnim 
przedsiębiorstwom szerokie wsparcie ze 
strony Unii w zakresie innowacji.

(8) Utrzymanie i wzmocnienie wiodącej 
pozycji Unii w przemyśle pilnie wymaga 
stymulowania w sektorze prywatnym 
inwestycji w działalność badawczo-
rozwojową i innowacje, propagowania 
badań naukowych i innowacji 
ukierunkowanych na potrzeby 
przedsiębiorstw oraz przyspieszenia 
rozwoju nowych technologii, które będą 
miały decydujące znaczenie dla przyszłych 
przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego.
Część II zatytułowana „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” powinna wspierać inwestycje 
w wysokiej jakości badania naukowe i 
innowacje w kluczowych technologiach 
wspomagających oraz w innych 
technologiach przemysłowych, ułatwiać 
innowacyjnym przedsiębiorstwom i 
projektom dostęp do finansowania ryzyka 
oraz zapewnić małym i średnim 
przedsiębiorstwom szerokie wsparcie ze 
strony Unii w zakresie innowacji, głównie 
poprzez obniżenie progu wejścia dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. sl

Poprawka 169
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu wsparcia innowacji MŚP 
należy opracować zestaw instrumentów i 
możliwości finansowania sprzyjających 
badaniom naukowym i innowacyjności na 
poszczególnych etapach procesu 
innowacji oraz uwzględniających różne 
wielkości i typy MŚP. W trakcie realizacji 
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programu „Horyzont 2020” należy 
przeznaczać co najmniej 20% jego 
budżetu na MŚP. W szczególności co 
najmniej 10% budżetu programu 
„Horyzont 2020” dostarczy instrument na 
rzecz MŚP, którym powinna zarządzać 
jedna, utworzona do tego celu struktura 
administracyjna, odpowiedzialna również 
za jego wdrażanie.

Or. en

Poprawka 170
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Badania i innowacje w zakresie
przestrzeni kosmicznej, które należą do 
kompetencji dzielonych Unii, należy 
włączyć jako spójny element do części II 
zatytułowanej „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” w celu maksymalizacji 
skutków naukowych, gospodarczych i 
społecznych oraz zapewnienia skutecznej i 
efektywnej kosztowo realizacji.

(9) Badania i innowacje, obejmujące 
przemysł, infrastrukturę (naziemną i 
kosmiczną), usługi i zastosowania w 
zakresie obserwacji satelitarnych,
nawigacji satelitarnej i telekomunikacji 
satelitarnej, które należą do kompetencji 
dzielonych Unii, należy włączyć jako 
spójny element do części II zatytułowanej
„Wiodąca pozycja w przemyśle” w celu 
maksymalizacji skutków naukowych, 
gospodarczych i społecznych oraz 
zapewnienia skutecznej i efektywnej 
kosztowo realizacji. Koordynacja między 
filarami ma zasadnicze znaczenie dla 
umocnienia sektora kosmicznego. 
Zgodnie z wnioskami z procesu 
konsultacji dotyczących programu 
„Horyzont 2020” przestrzeń kosmiczna 
wykracza poza samą technikę i stanowi 
pełnoprawny sektor, wnoszący poważny 
wkład nie tylko w zakresie wyzwań 
społecznych, lecz także i naukowych, który 
pozostaje jednak ściśle zależny od badań 
na rzecz ciągłego zwiększania postępu 
technicznego w tej dziedzinie.
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Poprawka 171
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Badania i innowacje w zakresie 
przestrzeni kosmicznej, które należą do 
kompetencji dzielonych Unii, należy 
włączyć jako spójny element do części II 
zatytułowanej „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” w celu maksymalizacji 
skutków naukowych, gospodarczych i 
społecznych oraz zapewnienia skutecznej i 
efektywnej kosztowo realizacji.

(9) Badania i innowacje w zakresie 
przestrzeni kosmicznej, które należą do 
kompetencji dzielonych Unii, należy 
włączyć jako spójny element do części II 
zatytułowanej „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” w celu maksymalizacji 
skutków naukowych, gospodarczych i 
społecznych oraz zapewnienia skutecznej i 
efektywnej kosztowo realizacji. Wymaga 
to koordynacji z państwami 
członkowskimi i ESA.

Or. en

Poprawka 172
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Badania i innowacje w zakresie 
przestrzeni kosmicznej, które należą do 
kompetencji dzielonych Unii, należy 
włączyć jako spójny element do części II 
zatytułowanej „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” w celu maksymalizacji 
skutków naukowych, gospodarczych i 
społecznych oraz zapewnienia skutecznej i 
efektywnej kosztowo realizacji.

(9) Badania i innowacje w zakresie 
przestrzeni kosmicznej włącznie z ich 
zastosowaniami, które należą do 
kompetencji dzielonych Unii, należy 
włączyć jako spójny element do części II 
zatytułowanej „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” w celu maksymalizacji 
skutków naukowych, gospodarczych i 
społecznych oraz zapewnienia skutecznej i 
efektywnej kosztowo realizacji.
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Or. de

Uzasadnienie

Badania nie powinny dotyczyć tylko technologii i infrastruktury, ale również usług i 
zastosowań, aby przynosić bezpośrednie korzyści społeczeństwu.

Poprawka 173
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Badania i innowacje w zakresie 
przestrzeni kosmicznej, które należą do 
kompetencji dzielonych Unii, należy 
włączyć jako spójny element do części II 
zatytułowanej „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” w celu maksymalizacji 
skutków naukowych, gospodarczych i 
społecznych oraz zapewnienia skutecznej i 
efektywnej kosztowo realizacji.

(9) Badania i innowacje w zakresie 
przestrzeni kosmicznej, które należą do 
kompetencji dzielonych Unii Europejskiej, 
należy włączyć jako spójny element do 
części II zatytułowanej „Wiodąca pozycja 
w przemyśle” w celu maksymalizacji 
skutków naukowych, gospodarczych i
społecznych oraz zapewnienia skutecznej i 
efektywnej kosztowo realizacji.

Or. en

Poprawka 174
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Uwzględnienie najważniejszych 
wyzwań społecznych określonych w 
strategii Europa 20207” wymaga wielkich 
inwestycji w badania i innowacje w celu 
opracowania i zastosowania nowych i 
przełomowych rozwiązań o niezbędnej 
skali i zakresie. Dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw wyzwania te oznaczają 
duże możliwości gospodarcze, a więc 

(10) Uwzględnienie najważniejszych 
wyzwań społecznych określonych w 
strategii „Europa 20207” wymaga wielkich 
inwestycji w badania i innowacje w celu 
opracowania i zastosowania nowych i 
przełomowych rozwiązań o niezbędnej 
skali i zakresie, takich jak stosowanie 
innowacyjnych narzędzi finansowania 
badań, np. nagród za innowacje, 
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przyczyniają się do konkurencyjności i 
tworzenia miejsc pracy w Unii.

zwłaszcza w sytuacji niewydolności 
rynków. Dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw wyzwania te oznaczają 
duże możliwości gospodarcze, a więc 
przyczyniają się do konkurencyjności i 
tworzenia miejsc pracy w Unii.

Or. fr

Poprawka 175
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Część III zatytułowana „Wyzwania 
społeczne” powinna przyczynić się do 
podniesienia skuteczności badań i 
innowacji w odpowiedzi na kluczowe 
wyzwania społeczne, poprzez wspieranie 
działań w zakresie wysokiej jakości badań
i innowacji. Realizacja tych działań
powinna opierać się na wyzwaniu, jakim 
jest łączenie zasobów i wiedzy 
reprezentujących różne obszary, 
technologie i dziedziny. W skupieniu 
uwagi na wszystkich wyzwaniach ważną
rolę odgrywają badania w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Działania 
powinny obejmować pełny zakres badań i 
innowacji, z położeniem nacisku na 
działania związane z innowacjami, takie 
jak pilotaż, demonstracje, stanowiska 
badawcze, oraz wspierać zamówienia 
publiczne, badanie przednormatywne i 
stanowienie norm oraz wprowadzanie 
innowacji na rynek. Działania te powinny 
bezpośrednio wspierać odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki 
sektorowej na poziomie Unii. Wszystkie te 
wyzwania powinny przyczynić się do 
osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest 

(11) Część III zatytułowana „Wyzwania 
społeczne” powinna przyczynić się do 
podniesienia skuteczności badań i 
innowacji w odpowiedzi na kluczowe 
wyzwania społeczne, poprzez wspieranie 
działań w zakresie wysokiej jakości badań
i innowacji. Realizacja tych działań
powinna opierać się na wyzwaniu, jakim 
jest łączenie zasobów i wiedzy 
reprezentujących różne obszary, 
technologie i dziedziny. W skupieniu 
uwagi na wszystkich wyzwaniach ważną
rolę odgrywają badania w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Działania 
powinny obejmować pełny zakres badań i 
innowacji, w tym badania podstawowe i 
stosowane, rozwój, projekty pilotażowe,
demonstracje, oraz wspierać zamówienia 
publiczne, badanie przednormatywne i 
stanowienie norm oraz wprowadzanie 
innowacji na rynek. Działania te powinny 
bezpośrednio wspierać odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki 
sektorowej na poziomie Unii. Wszystkie te 
wyzwania powinny przyczynić się do 
osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest 
zrównoważony rozwój.



PE492.816v01-00 14/139 AM\907982PL.doc

PL

zrównoważony rozwój.

Or. en

Poprawka 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Część III zatytułowana „Wyzwania 
społeczne” powinna przyczynić się do 
podniesienia skuteczności badań i 
innowacji w odpowiedzi na kluczowe 
wyzwania społeczne, poprzez wspieranie 
działań w zakresie wysokiej jakości badań
i innowacji. Realizacja tych działań
powinna opierać się na wyzwaniu, jakim 
jest łączenie zasobów i wiedzy 
reprezentujących różne obszary, 
technologie i dziedziny. W skupieniu 
uwagi na wszystkich wyzwaniach ważną
rolę odgrywają badania w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Działania 
powinny obejmować pełny zakres badań i 
innowacji, z położeniem nacisku na 
działania związane z innowacjami, takie 
jak pilotaż, demonstracje, stanowiska 
badawcze, oraz wspierać zamówienia 
publiczne, badanie przednormatywne i 
stanowienie norm oraz wprowadzanie 
innowacji na rynek. Działania te powinny 
bezpośrednio wspierać odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki 
sektorowej na poziomie Unii. Wszystkie te 
wyzwania powinny przyczynić się do 
osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest 
zrównoważony rozwój.

(11) Część III zatytułowana „Wyzwania 
społeczne” powinna przyczynić się do 
podniesienia skuteczności badań i 
innowacji w odpowiedzi na kluczowe 
wyzwania społeczne, poprzez wspieranie 
działań w zakresie wysokiej jakości badań
i innowacji. Realizacja tych działań
powinna opierać się na wyzwaniu, jakim 
jest łączenie zasobów i wiedzy 
reprezentujących różne obszary, 
technologie i dziedziny. W skupieniu 
uwagi na wszystkich wyzwaniach ważną
rolę odgrywają badania w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Działania 
powinny obejmować pełny zakres badań i 
innowacji, z położeniem nacisku na 
działania związane z innowacjami, takie 
jak pilotaż, demonstracje, stanowiska 
badawcze, oraz wspierać zamówienia 
publiczne, badanie przednormatywne i 
stanowienie norm oraz wprowadzanie 
innowacji na rynek. Działania te powinny 
bezpośrednio wspierać odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki 
sektorowej na poziomie Unii oraz 
konkurencyjność unijnego sektora 
przemysłu na poziomie ogólnoświatowym.
Wszystkie te wyzwania powinny 
przyczynić się do osiągnięcia nadrzędnego 
celu, jakim jest zrównoważony rozwój.

Or. en
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Poprawka 177
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Część III zatytułowana „Wyzwania 
społeczne” powinna przyczynić się do 
podniesienia skuteczności badań i 
innowacji w odpowiedzi na kluczowe 
wyzwania społeczne, poprzez wspieranie 
działań w zakresie wysokiej jakości badań
i innowacji. Realizacja tych działań
powinna opierać się na wyzwaniu, jakim 
jest łączenie zasobów i wiedzy 
reprezentujących różne obszary, 
technologie i dziedziny. W skupieniu 
uwagi na wszystkich wyzwaniach ważną
rolę odgrywają badania w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Działania 
powinny obejmować pełny zakres badań i 
innowacji, z położeniem nacisku na 
działania związane z innowacjami, takie 
jak pilotaż, demonstracje, stanowiska 
badawcze, oraz wspierać zamówienia
publiczne, badanie przednormatywne i 
stanowienie norm oraz wprowadzanie 
innowacji na rynek. Działania te powinny 
bezpośrednio wspierać odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki 
sektorowej na poziomie Unii. Wszystkie te 
wyzwania powinny przyczynić się do
osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest 
zrównoważony rozwój.

(11) Część III zatytułowana „Wyzwania 
społeczne” powinna przyczynić się do 
podniesienia skuteczności badań i 
innowacji w odpowiedzi na kluczowe 
wyzwania społeczne, poprzez wspieranie 
działań w zakresie wysokiej jakości badań
i innowacji. Realizacja tych działań
powinna opierać się na wyzwaniu, jakim 
jest łączenie zasobów i wiedzy 
reprezentujących różne obszary, 
technologie i dziedziny. W skupieniu 
uwagi na wszystkich wyzwaniach ważną
rolę odgrywają badania w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Działania 
powinny obejmować pełny zakres badań i 
innowacji, z położeniem nacisku na 
działania związane z innowacjami, takie 
jak pilotaż, demonstracje, stanowiska 
badawcze, oraz wspierać zamówienia 
publiczne, badanie przednormatywne i 
stanowienie norm oraz wprowadzanie 
innowacji na rynek. Działania te powinny 
bezpośrednio wspierać odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki 
sektorowej na poziomie Unii. Wszystkie te 
wyzwania powinny przyczynić się do 
osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest 
zrównoważony rozwój oraz pełne 
zaangażowanie badaczy i inżynierów w 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Współpraca międzynarodowa jest 
kluczowa dla osiągnięcia celów 
przewidzianych we wszystkich częściach 
programu szczegółowego, dlatego też w 
ramach każdej z tych części należy 
zrealizować działania dotyczące zagadnień 
priorytetowych lub o charakterze 
przekrojowym wpisane w ramy 
współpracy międzynarodowej na rzecz 
krajów lub grupy krajów.

Or. fr

Uzasadnienie

Działania w ramach współpracy międzynarodowej, niezależnie od jej charakteru, dotyczą – z 
zastrzeżeniem, że zostały uwzględnione kwestie bezpieczeństwa –  wszystkich części programu 
szczegółowego. Nie mogą one ograniczać się do działań horyzontalnych przewidzianych w 
ramach wyzwania społecznego: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

Poprawka 179
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Współpraca międzynarodowa jest 
kluczowa dla osiągnięcia celów 
przewidzianych we wszystkich częściach 
programu szczegółowego, dlatego też w 
ramach każdej z tych części należy 
zrealizować działania dotyczące zagadnień 
priorytetowych lub o charakterze 
przekrojowym wpisane w ramy 
współpracy międzynarodowej na rzecz 
krajów lub grupy krajów.

Or. fr
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Poprawka 180
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Współpraca międzynarodowa jest 
kluczowa dla osiągnięcia celów 
przewidzianych we wszystkich częściach 
programu szczegółowego, dlatego też w 
ramach każdej z tych części należy 
zrealizować działania dotyczące zagadnień 
priorytetowych lub o charakterze 
przekrojowym wpisane w ramy 
współpracy międzynarodowej na rzecz 
krajów lub grupy krajów.

Or. fr

Uzasadnienie

Działania w ramach współpracy międzynarodowej niezależnie od jej charakteru dotyczą – z 
zastrzeżeniem, że zostały uwzględnione kwestie bezpieczeństwa –  wszystkich części programu 
szczegółowego. Nie mogą one ograniczać się do działań horyzontalnych przewidzianych w 
ramach wyzwania społecznego: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

Poprawka 181
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Horyzont 2020 powinien również
propagować wielodyscyplinarne podejścia 
w zakresie innowacji, w tym 
opracowywanie rozwiązań
pozatechnologicznych, podejść
organizacyjnych, nowych modeli 
biznesowych, innowacji systemowych oraz 
innowacji dla sektora publicznego, 
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stanowiących niezbędne uzupełnienie 
innowacyjnych działań ukierunkowanych 
na technologię.

Or. en

Poprawka 182
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Program szczegółowy powinien 
uzupełniać działania prowadzone w 
państwach członkowskich oraz inne 
działania Unii, które są konieczne w 
ramach ogólnego strategicznego wysiłku 
na rzecz realizacji celów strategii „Europa 
2020”, w szczególności działania 
prowadzone w takich obszarach polityki 
jak spójność, rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich, edukacja i szkolenie zawodowe, 
przemysł, zdrowie publiczne, ochrona 
konsumentów, zatrudnienie, energetyka, 
transport, środowisko, ochrona klimatu, 
bezpieczeństwo, biologia morska i 
rybołówstwo, współpraca w zakresie 
rozwoju i rozszerzenie oraz polityka 
sąsiedztwa.

(15) Program szczegółowy powinien 
uzupełniać działania prowadzone w 
państwach członkowskich oraz inne 
działania Unii, które są konieczne w 
ramach ogólnego strategicznego wysiłku 
na rzecz realizacji celów strategii „Europa 
2020”, w szczególności działania 
prowadzone w takich obszarach polityki 
jak spójność, rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich, edukacja i szkolenie zawodowe, 
przemysł, zdrowie publiczne, ochrona 
konsumentów, zatrudnienie, energetyka, 
transport, środowisko, ochrona klimatu, 
bezpieczeństwo, biologia morska 
i rybołówstwo, współpraca w zakresie 
rozwoju i rozszerzenie oraz polityka 
sąsiedztwa. Odpowiednie powiązanie ze 
środkami finansowymi funduszu 
spójności przyczyni się w oparciu 
o skoordynowane działanie do 
zmniejszenia różnic w badaniach 
naukowych i innowacjach w Unii 
Europejskiej przy uwzględnieniu 
szczególnych cech regionów, o których 
mowa w art. 174, 349 i 355 ust. 1 TFUE.

Or. pt

Uzasadnienie

Konieczne jest powiązanie środków przeznaczonych na politykę regionalną i środków 
funduszu spójności z finansowaniem programu „Horyzont 2020”, przy czym nie można 
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zapomnieć o uwzględnieniu szczególnych cech regionów określonych w art. 174, 349 i 355 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 183
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Wszystkie zaproszenia do składania 
wniosków dotyczące badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa powinny być najpierw 
poddawane ocenie skutków ex ante 
uwzględniającej aspekty etyczne i 
społeczne i obejmującej w pełni 
ewentualne skutki społeczne głównych 
działań w dziedzinie badań i rozwoju. 
Wszelkie istotne kwestie etyczne i/lub 
skutki społeczne poruszone w takiej 
ocenie skutków należy następnie w pełni 
uwzględnić w zaproszeniach do składania 
wniosków zarówno jako zintegrowana 
część działań w zakresie badań i rozwoju, 
jak i poprzez specjalne zasoby na badania 
i analizę, które stanowią reakcję na 
konkretne obawy. Poza tym w odniesieniu 
do każdego projektu, przed jego 
rozpoczęciem i w trakcie jego realizacji, 
należy przeprowadzić przegląd pod kątem 
kwestii etycznych.

Or. en

Poprawka 184
Alyn Smith

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Doskonałość powinna być głównym 
czynnikiem napędowym programu 
„Horyzont 2020” jako całości. Wymaga to 
zdefiniowania doskonałości w sposób 
niezależny od jakichkolwiek wstępnych 
warunków geograficznych lub innych. W 
sprawozdaniu poparto poszerzenie 
udziału, aby z jednej strony pobudzić
doskonałość w całej Europie, a z drugiej –
zwiększyć oddolną doskonałość w ramach 
trzech filarów programu „Horyzont 
2020”.

Or. en

Poprawka 185
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) część II „Wiodąca pozycja w 
przemyśle”;

b) część II „Wiodąca pozycja w przemyśle 
i usługach”;

Or. ro

Poprawka 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wiedza, nauka i technologia. Nauki 
biologiczne, zdrowie, ziemia, środowisko, 
zasoby naturalne i bezpieczeństwo 
żywnościowe.
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Or. en

Poprawka 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) społeczne, ekonomiczne i 
humanistyczne. Problemy demograficzne, 
edukacja, kwestie terytorialne, nauki 
humanistyczne, dziedzictwo kulturowe i 
niematerialne dziedziny wiedzy.

Or. en

Poprawka 188
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie rozwoju umiejętności, 
szkoleń i kariery zawodowej poprzez 
działania Marie Skłodowska Curie
(działania Marie Curie);

c) wspieranie rozwoju umiejętności, 
szkoleń i kariery zawodowej poprzez 
działania Marie Skłodowska Curie; ośrodki 
i muzea naukowe dowiodły swej 
użyteczności w zakresie szkolenia młodych 
naukowców w dziedzinie komunikacji 
naukowej, w ścisłej współpracy z 
placówkami naukowo-badawczymi i 
uniwersytetami.

Or. en

Poprawka 189
Britta Thomsen
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie rozwoju umiejętności, 
szkoleń i kariery zawodowej poprzez 
działania Marie Skłodowska Curie 
(działania Marie Curie);

c) wspieranie rozwoju umiejętności, 
szkoleń i kariery zawodowej, a także 
zapewnienie wspierania kobiet, poprzez 
działania Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Poprawka 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) upowszechnianie doskonałości i 
poszerzanie udziału;

Or. en(Poprawka ta dotyczy całego aktu prawnego. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian do całości dokumentu).

Poprawka 191
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) prowadzenie działalności naukowej 
dla i z udziałem społeczeństwa oraz 
umacnianie odpowiedzialnych badań i 
innowacji

Or. en
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Poprawka 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) zwiększanie transferu wiedzy z 
poziomu badań i innowacji na wszystkich 
szczeblach edukacji

Or. en

Poprawka 193
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) umacnianie badań w dziedzinach, w 
których oczekują tego organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego

Or. en

Poprawka 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) Odpowiedzialne badania naukowe i 
innowacje.

Or. en(Poprawka ta dotyczy całego aktu prawnego. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian do całości dokumentu).



PE492.816v01-00 24/139 AM\907982PL.doc

PL

Poprawka 195
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł  3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część II „Wiodąca pozycja w przemyśle” 
wzmacnia wiodącą pozycję w przemyśle i 
konkurencyjność zgodnie z priorytetem 
„Wiodąca pozycja w przemyśle” 
określonym w art. 5 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program 
„Horyzont 2020”] poprzez dążenie do 
osiągnięcia następujących celów 
szczegółowych:

Część II „Wiodąca pozycja w przemyśle i 
usługach” wzmacnia wiodącą pozycję w 
przemyśle i usługach oraz 
konkurencyjność zgodnie z priorytetem 
„Wiodąca pozycja w przemyśle i 
usługach” określonym w art. 5 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program 
„Horyzont 2020”] poprzez dążenie do 
osiągnięcia następujących celów 
szczegółowych:

Or. ro

Poprawka 196
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie wiodącej pozycji Europy 
w przemyśle poprzez badania naukowe, 
rozwój technologiczny, demonstracje i 
innowacje w dziedzinie następujących 
technologii wspomagających i 
przemysłowych:

a) wzmocnienie wiodącej pozycji Europy 
w przemyśle i usługach poprzez badania 
naukowe, rozwój technologiczny, 
demonstracje i innowacje w dziedzinie 
następujących technologii 
wspomagających i przemysłowych:

Or. ro

Poprawka 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (a) – podpunkt (iv a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) technologie wodne;

Or. en

Poprawka 198
Alyn Smith

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (vi a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) nauki rolne i zdrowie zwierząt;

Or. en

Poprawka 199
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwienie dostępu do finansowania 
ryzyka związanego z inwestowaniem w 
badania naukowe i innowacje;

b) ułatwienie dostępu do finansowania 
ryzyka związanego z inwestowaniem w 
badania naukowe i innowacje oraz 
wykorzystywania wyników badań;

Or. en

Poprawka 200
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)



PE492.816v01-00 26/139 AM\907982PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podniesienie innowacyjności w małych i 
średnich przedsiębiorstwach.

c) podniesienie innowacyjności w małych i 
średnich przedsiębiorstwach oraz 
zwiększanie ich możliwości dostępu i 
korzystania z wyników badań oraz ich 
przekształcania w innowacyjne produkty i 
usługi.

Or. en

Poprawka 201
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podniesienie innowacyjności w małych i 
średnich przedsiębiorstwach.

c) wspieranie innowacyjności w małych i 
średnich przedsiębiorstwach.

Or. en

Poprawka 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł  3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część III „Wyzwania społeczne” 
przyczynia się do realizacji priorytetu
„Wyzwania społeczne” określonego w art. 
5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [program „Horyzont 2020”] 
poprzez prowadzenie działań w zakresie 
badań naukowych, rozwoju 
technologicznego, demonstracji i 
innowacji, które przyczyniają się do 

Część III „Wyzwania społeczne” 
przyczynia się do realizacji priorytetu
„Wyzwania społeczne” określonego w art. 
5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [program „Horyzont 2020”] 
poprzez prowadzenie działań w zakresie 
badań naukowych, rozwoju 
technologicznego, demonstracji i 
innowacji, a także związanych z tym 
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realizacji następujących celów 
szczegółowych:

kwestii społeczno-gospodarczych, które 
przyczyniają się do realizacji 
następujących celów szczegółowych:

Or. en

Poprawka 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa zdrowia i dobrostanu w całym 
okresie życia;

a) poprawa zdrowia i dobrostanu w całym 
okresie życia oraz usprawnienie 
rozwiązań na rzecz utrzymania autonomii
starzejących się osób;

Or. en

Poprawka 204
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa zdrowia i dobrostanu w całym 
okresie życia;

a) poprawa zdrowia i dobrostanu w całym 
okresie życia, z uwzględnieniem 
niepełnosprawności;

Or. en

Poprawka 205
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) określenie społecznie właściwych 
potrzeb i priorytetów w zakresie badań 
naukowych poprzez ustanowienie 
platform dialogu społeczeństwa 
obywatelskiego z naukowcami oraz 
zapewnienie udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu, realizacji i 
ocenie programów badań w perspektywie 
wyzwań społecznych;

Or. en

Poprawka 206
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie wydajnych i efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów 
systemów produkcji pierwotnej, popieranie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw;

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie długoterminowo wydajnych i 
efektywnych pod względem wykorzystania 
zasobów systemów produkcji pierwotnej, 
popieranie powiązanych usług 
ekosystemowych, umacnianie i zasilanie 
bazy zasobów oraz konkurencyjnych 
niskoemisyjnych łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 207
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie wydajnych i efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów 
systemów produkcji pierwotnej, popieranie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw;

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną żywność
z wysokiej jakości rolnictwa i inne 
produkty pochodzenia biologicznego 
poprzez rozwijanie wydajnych 
i efektywnych pod względem 
wykorzystania zasobów systemów 
produkcji pierwotnej, popieranie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw;

Or. pt

Uzasadnienie

Wymieniając w ramach wyzwań społecznych wystarczające zaopatrzenie w bezpieczną
żywność nie należy zapominać, że jednym z warunków wstępnych jej powstania jest wysokiej 
jakości rolnictwo.

Poprawka 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie wydajnych i efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów 
systemów produkcji pierwotnej, popieranie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych niskoemisyjnych
łańcuchów dostaw;

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie wydajnych i efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów 
systemów produkcji pierwotnej, popieranie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i zrównoważonych
łańcuchów dostaw;

Or. en
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Poprawka 209
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie wydajnych i efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów 
systemów produkcji pierwotnej, popieranie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw;

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie wydajnych, zrównoważonych i 
efektywnych pod względem wykorzystania 
zasobów systemów produkcji pierwotnej, 
popieranie powiązanych usług 
ekosystemowych oraz konkurencyjnych 
niskoemisyjnych łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 210
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekształcenie systemu energetycznego 
w niezawodny, zrównoważony i 
konkurencyjny w obliczu wzrastającego 
niedoboru zasobów, rosnącego 
zapotrzebowania na energię i zmiany 
klimatu;

c) przekształcenie systemu energetycznego 
w wysokowydajny, zrównoważony, 
bezpieczny i konkurencyjny system oparty 
na źródłach odnawialnych, w obliczu 
wzrastającego niedoboru zasobów, 
rosnącego zapotrzebowania na energię i 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 211
Nuno Teixeira
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Zapewnienie przejścia do 
niezawodnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego systemu energetycznego 
w obliczu malejącej ilości zasobów, 
rosnącego zapotrzebowania na energię i 
zmiany klimatu.

c) Zapewnienie przejścia do 
niezawodnego, zrównoważonego 
i konkurencyjnego systemu 
energetycznego opierającego się
w większym stopniu na energiach 
odnawialnych, w obliczu malejącej ilości 
zasobów, rosnącego zapotrzebowania na 
energię i zmiany klimatu.

Or. pt

Uzasadnienie

Poleganie w większym stopniu na energiach odnawialnych jest nieuniknionym skutkiem 
przejścia na bardziej zrównoważony system energetyczny, powinno zatem znaleźć się wśród 
celów szczegółowych.

Poprawka 212
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekształcenie systemu energetycznego 
w niezawodny, zrównoważony i 
konkurencyjny w obliczu wzrastającego 
niedoboru zasobów, rosnącego 
zapotrzebowania na energię i zmiany 
klimatu;

c) wzrost efektywności energetycznej 
przekształcenie systemu energetycznego w 
niezawodny, zrównoważony i 
konkurencyjny w obliczu wzrastającego 
niedoboru zasobów, rosnącego 
zapotrzebowania na energię i zmiany 
klimatu;

Or. ro

Poprawka 213
Silvia-Adriana Țicău
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie europejskiego systemu 
transportowego, który jest efektywny pod 
względem zasobów, przyjazny dla 
środowiska, bezpieczny i bezproblemowy, 
korzystny dla obywateli, gospodarki i 
społęczeństwa;

d) zapewnienie europejskiego systemu 
transportowego, który obejmie wszystkie 
państwa członkowskie i który stanie się
efektywny pod względem zasobów, 
przyjazny dla środowiska, bezpieczny i 
bezproblemowy, korzystny dla obywateli 
europejskich, gospodarki i społeczeństwa;

Or. ro

Poprawka 214
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie europejskiego systemu 
transportowego, który jest efektywny pod 
względem wykorzystania zasobów, 
przyjazny dla środowiska, bezpieczny i 
bezproblemowy, korzystny dla obywateli, 
gospodarki i społeczeństwa;

d) zapewnienie europejskiego systemu 
transportowego, który jest efektywny pod 
względem wykorzystania zasobów, 
przyjazny dla środowiska, bezpieczny, 
niezawodny i bezproblemowy oraz
korzystny dla obywateli, gospodarki i
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę efektywną pod względem 
wykorzystania zasobów i zdolną do 

e) przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę efektywną pod względem 
wykorzystania zasobów i zdolną do 
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adaptacji do zmian klimatu oraz 
osiągnięcie zrównoważonych dostaw 
surowców w celu zaspokojenia potrzeb 
wzrastającej światowej populacji w ramach 
zrównoważonych ograniczeń zasobów 
naturalnych planety;

adaptacji do zmian klimatu i ich skutków 
przy transformacji struktury ekosystemu
oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw 
surowców w celu zaspokojenia potrzeb 
wzrastającej światowej populacji w ramach 
zrównoważonych ograniczeń zasobów 
naturalnych planety;

Or. en

Poprawka 216
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę efektywną pod względem 
wykorzystania zasobów i zdolną do 
adaptacji do zmian klimatu oraz 
osiągnięcie zrównoważonych dostaw 
surowców w celu zaspokojenia potrzeb 
wzrastającej światowej populacji w ramach 
zrównoważonych ograniczeń zasobów 
naturalnych planety;

e) przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę efektywną pod względem 
wykorzystania zasobów i zdolną do 
adaptacji do zmian klimatu oraz 
osiągnięcie zrównoważonego 
wykorzystania, zarządzania i
zrównoważonych dostaw surowców w celu 
zaspokojenia potrzeb wzrastającej 
światowej populacji w ramach 
zrównoważonych ograniczeń zasobów 
naturalnych planety;

Or. en

Poprawka 217
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę efektywną pod względem 
wykorzystania zasobów i zdolną do 

e) przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę efektywną pod względem 
wykorzystania i zachowania zasobów,
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adaptacji do zmian klimatu oraz 
osiągnięcie zrównoważonych dostaw 
surowców w celu zaspokojenia potrzeb 
wzrastającej światowej populacji w ramach 
zrównoważonych ograniczeń zasobów 
naturalnych planety;

zdolną do adaptacji do zmian klimatu i 
sprawiedliwą gospodarkę oraz osiągnięcie 
zrównoważonych dostaw surowców w celu 
zaspokojenia potrzeb wzrastającej 
światowej populacji w ramach 
zrównoważonych ograniczeń zasobów 
naturalnych planety;

Or. en

Poprawka 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) dostosowanie się do wyzwań
wynikających z negatywnych skutków 
zmian klimatu związanych z cyklem 
hydrologicznym, zmniejszeniem 
różnorodności biologicznej i zarządzaniem 
zasobami naturalnymi;

Or. en

Poprawka 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie zintegrowanych, 
innowacyjnych i bezpiecznych 
społeczeństw europejskich w obliczu 
bezprecedensowych przekształceń i 
wzrastających globalnych współzależności.

f) wspieranie zintegrowanych, 
innowacyjnych i bezpiecznych 
społeczeństw europejskich w obliczu 
bezprecedensowych przekształceń i 
wzrastających globalnych współzależności, 
wraz z upowszechnianiem doskonałości i 
rozszerzaniem udziału.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 220
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie zintegrowanych, 
innowacyjnych i bezpiecznych
społeczeństw europejskich w obliczu 
bezprecedensowych przekształceń i 
wzrastających globalnych współzależności.

f) wspieranie równych, zintegrowanych, 
innowacyjnych i refleksyjnych
społeczeństw europejskich w obliczu 
bezprecedensowych przekształceń, 
utrzymujących się różnic w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn i wzrastających 
globalnych współzależności;

Or. en

Poprawka 221
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) wykorzystanie różnorodnej wiedzy w 
społeczeństwie i przyczynianie się do 
innowacji społecznej poprzez 
zastosowanie podejścia polegającego na 
aktywnym udziale w badaniach.

Or. en
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Poprawka 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) wspieranie spójnych wzajemnych 
relacji między obszarami miejskimi i 
wiejskimi w celu bardziej 
zrównoważonego podejścia do środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 223
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) pobudzanie aktywności społecznej na 
rzecz sprawiedliwej gospodarki poprzez 
badania uczestniczące i 
transdyscyplinarne oraz innowacje 
społeczne.

Or. en

Poprawka 224
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) tworzenie sieci doskonałości
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Or. en

Poprawka 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) zwiększanie dostosowania 
społeczeństwa i instytucji do wyników 
naukowych i innowacji, zmian 
demograficznych i zmiany klimatu oraz 
innych poważnych kwestii społecznych.

Or. en

Poprawka 226
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Program szczegółowy podlega ocenie w 
odniesieniu do wyników i wpływu 
mierzonych w stosunku do wskaźników 
skuteczności działania, w tym, w 
stosownych przypadkach, publikacji we 
wpływowych czasopismach, przepływu 
naukowców, dostępności infrastruktury 
badawczej, inwestycji uzyskanych dzięki 
finansowaniu dłużnemu i inwestycjom 
kapitału venture, MŚP wprowadzających 
innowacje nowe dla przedsiębiorstwa lub 
rynku, odniesień do odpowiedniej 
działalności badawczej w dokumentach 
politycznych jak również przykładów 
szczególnego wpływu na politykę..

5. Program szczegółowy podlega ocenie w 
odniesieniu do wyników i wpływu 
mierzonych w stosunku do wskaźników 
skuteczności działania, w tym, w 
stosownych przypadkach, publikacji we 
wpływowych czasopismach, ustanawiania 
patentów i praw własności intelektualnej,
przepływu naukowców, dostępności 
infrastruktury badawczej, inwestycji 
uzyskanych dzięki finansowaniu dłużnemu 
i inwestycjom kapitału venture, tworzenia 
nowych przedsiębiorstw i spółek spin-off,
MŚP wprowadzających innowacje nowe 
dla przedsiębiorstwa lub rynku, odniesień
do odpowiedniej działalności badawczej w 
dokumentach politycznych jak również
przykładów szczególnego wpływu na 
politykę.
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Powyższe wskaźniki efektywności – w 
ramach wszystkich programów „Horyzont 
2020” – powinny być publikowane co 
najmniej raz do roku i stale dostępne do 
wglądu dla europejskich obywateli na 
ogólnodostępnej stronie internetowej. 
Okresowo publikowane będą szczegółowe 
zestawienia wyników programu 
„Horyzont 2020” w dziedzinie badań i 
innowacji w stosunku do głównych 
konkurentów Unii na arenie światowej.

Or. en

Poprawka 227
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr XX/2012 program „Horyzont 
2020”] koperta finansowa przeznaczona 
na realizację programu szczegółowego 
wynosi 86198 mln EUR.

1. Koperta finansowa przeznaczona na 
realizację programu szczegółowego jest 
zgodna z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr XX/2012 [program „Horyzont 2020”].

Or. it

Poprawka 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wydatki administracyjne Komisji 
można przeznaczyć nie więcej niż 6 % 
kwot, o których mowa w art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
[program „Horyzont 2020”], 
przydzielonych na części I, II i III 

skreślony
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programu szczegółowego.

Or. en

Poprawka 229
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wydatki administracyjne Komisji 
można przeznaczyć nie więcej niż 6 %
kwot, o których mowa w art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program 
„Horyzont 2020”], przydzielonych na 
części I, II i III programu szczegółowego.

3. Na wydatki administracyjne Komisji 
można przeznaczyć nie więcej niż 3 %
kwot, o których mowa w art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program 
„Horyzont 2020”], przydzielonych na 
części I, II i III programu szczegółowego.

Or. it

Uzasadnienie

Ograniczenie wydatków administracyjnych i operacyjnych celem przeznaczenia większej 
ilości zasobów na realizację celów określonych w programie ramowym.

Poprawka 230
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje wspólne lub 
oddzielne programy prac dotyczące 
realizacji części I, II i III niniejszego 
programu szczegółowego, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. a), b) i c), z wyjątkiem 
realizacji działań w zakresie celu 
szczegółowego „Wzmacnianie europejskiej 
bazy naukowej w zakresie badań
pionierskich”. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą

2. Komisja przyjmuje wspólne lub 
oddzielne programy prac dotyczące 
realizacji części I, II i III niniejszego 
programu szczegółowego, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. a), b) i c), z wyjątkiem 
realizacji działań w zakresie celu 
szczegółowego „Wzmacnianie europejskiej 
bazy naukowej w zakresie badań
pionierskich”. Takie akty wykonawcze
zostaną przyjęte do dnia 30 czerwca 2013 
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sprawdzającą, o której mowa w art. 9 ust. 
2.

r. zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 9 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Program ramowy musi być wdrażany od dnia 1 stycznia 2014 r., należy zostawić czas na 
przygotowania techniczne, pobranie programów oraz innych dokumentów i formularzy.

Poprawka 231
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Procedurę sprawdzającą, o której 
mowa w art. 9 ust. 2, stosuje się do 
zatwierdzania finansowania działań, w 
których są wykorzystywane embriony 
ludzkie i ludzkie zarodkowe komórki 
macierzyste.

Or. en

Uzasadnienie

W swojej rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. Parlament Europejski wyraził zastrzeżenia 
dotyczące uchylenia prawnego wymogu, który – w ramach VII programu ramowego – miał
dotyczyć przypadków finansowania wzbudzających szczególne kontrowersje lub problemy 
natury etycznej. Wymóg ten jest także związany z wyznawaną przez UE zasadą poszanowania 
różnorodności kulturowej i wyborów etycznych państw członkowskich, które należy 
uwzględniać przy rozdziale odpowiednich środków finansowych.

Poprawka 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Programy prac uwzględniają sytuację w 5. Programy prac uwzględniają sytuację w 
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nauce, technologii i innowacjach na 
poziomie krajowym, unijnym i 
międzynarodowym oraz odpowiednie 
zmiany polityczne, rynkowe i społeczne.
Zawierają informacje dotyczące 
koordynacji z działaniami w zakresie 
badań i innowacji prowadzonymi przez 
państwa członkowskie, w tym w 
obszarach, w których funkcjonują
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania. Są aktualizowane w miarę
potrzeb.

nauce, technologii i innowacjach na 
poziomie krajowym, unijnym i 
międzynarodowym oraz odpowiednie 
zmiany polityczne, rynkowe i społeczne.
Zawierają informacje dotyczące 
koordynacji z działaniami w zakresie 
badań i innowacji prowadzonymi przez 
państwa członkowskie (i ich regiony), w 
tym w obszarach, w których funkcjonują
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania. Są aktualizowane w miarę
potrzeb.

Or. en

Poprawka 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przy ustanawianiu programów prac 
Komisja jest zobowiązana do 
konsultowania się z zainteresowanymi 
podmiotami reprezentującymi środowiska 
akademickie, przemysł, użytkowników 
końcowych i społeczeństwo obywatelskie, 
cieszącymi się najwyższą reputacją i 
posiadającymi odpowiednią wiedzę
specjalistyczną, zapewniając 
różnorodność wszystkich 
zainteresowanych sektorów i obszarów 
badawczych, aby monitorować, czy obecne 
i planowane działania są odpowiednie i 
wystarczające, a także zwrócić uwagę na 
zaniedbane zagadnienia i powielane 
wysiłki. Komisja ma dążyć do tego, aby w 
trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” w miarę możliwości 
wykorzystywano do tego celu istniejące 
instrumenty, takie jak np. europejskie 
partnerstwa innowacyjne, europejskie 
platformy technologiczne oraz inicjatywy 
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w zakresie wspólnego planowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oparta na sprawozdaniu Carvalho, poprawka 18, inspirowana także poprawką 25.

Poprawka 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Programy prac dotyczące realizacji 
części I, II i III, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), b) i c), określają realizowane 
cele, oczekiwane wyniki, sposób realizacji 
oraz całkowitą przydzieloną kwotę, w tym, 
w stosownym przypadku, informację
orientacyjną o kwocie związanej z 
wydatkami na działania związane z 
klimatem. Zawierają też opis działań, które 
mają uzyskać dofinansowanie, orientacyjną
wysokość kwoty przyznanej na każde 
działanie, orientacyjny harmonogram 
realizacji oraz podejście wieloletnie i 
strategię na kolejne lata realizacji.
Zawierają też informacje dotyczące dotacji 
na priorytety, zasadnicze kryteria oceny 
oraz maksymalną stawkę
współfinansowania. Umożliwiają podejście 
oddolne zapewniające innowacyjne 
sposoby służące realizacji celów.

6. Programy prac dotyczące realizacji 
części I, II i III, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), b) i c), określają realizowane 
cele, oczekiwane wyniki, sposób realizacji 
oraz całkowitą przydzieloną kwotę, w tym, 
w stosownym przypadku, informację
orientacyjną o kwocie związanej z 
wydatkami na działania związane z 
klimatem. Zawierają też opis działań, które 
mają uzyskać dofinansowanie, orientacyjną
wysokość kwoty przyznanej na każde 
działanie, wskaźnik poziomu gotowości 
technologii (TRL) działania, orientacyjny 
harmonogram realizacji oraz podejście 
wieloletnie i strategię na kolejne lata 
realizacji. Zawierają też informacje 
dotyczące dotacji na priorytety, zasadnicze 
kryteria oceny oraz maksymalną stawkę
współfinansowania. Umożliwiają podejście 
oddolne zapewniające innowacyjne 
sposoby służące realizacji celów.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna włączyć wskaźnik poziomu gotowości technologii (TRL) ustanowiony przez 
NASA, lecz powszechnie wykorzystywany w departamentach tematycznych w dziedzinie badań
i rozwoju rządów na całym świecie, w odniesieniu do działań objętych programami prac.
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Poprawka 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrumenty stanowiące łączniki między 
badaniami naukowymi i innowacjami 
oraz funduszami strukturalnymi są
wdrażane przez programy „Regiony 
wiedzy” oraz „Strategie inteligentnej 
specjalizacji”; oba te instrumenty 
powinny się znajdować w europejskiej 
przestrzeni badawczej w celu stworzenia 
obiektywnych wskaźników niezbędnych do 
wytyczenia drogi do doskonałości.

Or. en

Poprawka 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy pracy obejmują również
zrównoważoną liczbę projektów małych 
(skoncentrowanych), średnich i dużych 
(integracyjnych). Projekty o małej skali są
skuteczną metodą wspierania udziału 
MŚP, ale powinny być dostępne również
dla innych podmiotów.

Or. en

Poprawka 237
Britta Thomsen
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto programy prac zawierają sekcję 
określającą działania przekrojowe, o 
których mowa w art. 13 rozporządzenia 
(UE) nr XX/2012 [program „Horyzont 
2020”], objęte zakresem co najmniej 
dwóch celów szczegółowych w ramach 
tego samego priorytetu lub co najmniej 
dwóch priorytetów. Działania te realizuje 
się w sposób zintegrowany.

Ponadto programy prac zawierają sekcję 
określającą działania przekrojowe, o 
których mowa w art. 13 rozporządzenia 
(UE) nr XX/2012 [program „Horyzont 
2020”], objęte zakresem co najmniej 
dwóch celów szczegółowych w ramach 
tego samego priorytetu lub co najmniej 
dwóch priorytetów. Działania te realizuje
się w sposób zintegrowany. Z uwagi na to, 
że równouprawnienie płci stanowi jedno z 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
należy je systematycznie wdrażać.

Or. en

Poprawka 238
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Programy prac dotyczące realizacji 
części programu „Horyzont 2020”, o 
której mowa w art. 3 ust. 3 lit. f) 
niniejszego programu szczegółowego, oraz 
wszystkie zaproszenia do składania 
wniosków dotyczące badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa powinny być najpierw 
poddawane ocenie skutków ex ante 
uwzględniającej aspekty etyczne i 
społeczne, w której uwzględnia się w pełni 
ewentualne skutki społeczne głównych 
działań w dziedzinie badań i rozwoju.

Or. en
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Poprawka 239
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia Europejską Radę ds. 
Badań Naukowych („ERBN”), która 
realizuje działania w ramach części I 
„Doskonała baza naukowa” odnoszącej się 
do celu szczegółowego „Wzmocnienie 
europejskiej bazy naukowej w zakresie 
badań pionierskich”. Europejska Rada ds. 
Badań Naukowych jest następcą prawnym 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
ustanowionej na mocy decyzji 
2007/134/WE.

1. Po zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego i Rady Komisja ustanawia 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych 
(„ERBN”), która realizuje działania w 
ramach części I „Doskonała baza 
naukowa” odnoszącej się do celu 
szczegółowego „Wzmocnienie 
europejskiej bazy naukowej w zakresie 
badań pionierskich”. Europejska Rada ds. 
Badań Naukowych jest następcą prawnym 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
ustanowionej na mocy decyzji 
2007/134/WE.

Or. fr

Poprawka 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia Europejską Radę ds. 
Badań Naukowych („ERBN”), która 
realizuje działania w ramach części I 
„Doskonała baza naukowa” odnoszącej się 
do celu szczegółowego „Wzmocnienie 
europejskiej bazy naukowej w zakresie 
badań pionierskich”. Europejska Rada ds. 
Badań Naukowych jest następcą prawnym 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
ustanowionej na mocy decyzji 
2007/134/WE.

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr
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Poprawka 241
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący mianowany jest przez 
Komisję w wyniku procesu rekrutacyjnego, 
z udziałem specjalnej komisji 
rekrutacyjnej, na okres kadencji 
ograniczony do 4 lat, z możliwością 
jednokrotnego odnowienia. Proces 
rekrutacji oraz wybrany kandydat 
podlegają zatwierdzeniu przez radę 
naukową.

Przewodniczący mianowany jest przez 
Komisję w wyniku procesu rekrutacyjnego, 
z udziałem specjalnej komisji 
rekrutacyjnej, na okres kadencji 
ograniczony do 4 lat, z możliwością 
jednokrotnego odnowienia. Proces 
rekrutacji oraz wybrany kandydat 
podlegają zatwierdzeniu przez radę 
naukową. Po zasięgnięciu opinii rady 
naukowej, Parlamentu Europejskiego i 
Rady Komisja może odwołać 
przewodniczącego ERBN, jeżeli nie 
sprawuje on swoich funkcji zgodnie z 
interesem Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 242
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący mianowany jest przez 
Komisję w wyniku procesu rekrutacyjnego, 
z udziałem specjalnej komisji 
rekrutacyjnej, na okres kadencji 
ograniczony do 4 lat, z możliwością 
jednokrotnego odnowienia. Proces
rekrutacji oraz wybrany kandydat 
podlegają zatwierdzeniu przez radę 
naukową.

Przewodniczący mianowany jest przez 
Komisję w wyniku procesu rekrutacyjnego, 
z udziałem specjalnej komisji 
rekrutacyjnej, na okres kadencji 
ograniczony do 4 lat, z możliwością 
jednokrotnego odnowienia. Procedura 
rekrutacji oraz wybrany kandydat 
podlegają zatwierdzeniu przez radę 
naukową. Przed zakończeniem takiej 
procedury Komisja przekazuje 
sprawozdanie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie, którzy mają 
możliwość wyrażenia opinii na temat 
wybranego kandydata.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości procedury wyznaczania przewodniczącego ERBN.

Poprawka 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący mianowany jest przez 
Komisję w wyniku procesu rekrutacyjnego, 
z udziałem specjalnej komisji 
rekrutacyjnej, na okres kadencji 
ograniczony do 4 lat, z możliwością
jednokrotnego odnowienia. Proces 
rekrutacji oraz wybrany kandydat 
podlegają zatwierdzeniu przez radę
naukową.

Przewodniczący mianowany jest przez 
Komisję w wyniku przejrzystego procesu 
rekrutacyjnego, z udziałem specjalnej 
niezależnej komisji rekrutacyjnej, na okres 
kadencji ograniczony do 4 lat, z 
możliwością jednokrotnego odnowienia. 
Proces rekrutacji oraz wybrany kandydat 
podlegają zatwierdzeniu przez radę
naukową.

Or. en

Poprawka 244
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący przewodniczy radzie 
naukowej, przejmuje jej kierownictwo i 
zapewnia kontakty ze specjalną jednostką 
ds. realizacji w zakresie strategii i spraw 
operacyjnych oraz reprezentuje ją w 
świecie nauki.

Przewodniczący przewodniczy radzie 
naukowej, przejmuje jej kierownictwo i 
zapewnia kontakty ze specjalną jednostką 
ds. realizacji w zakresie strategii i spraw 
operacyjnych, odpowiada za jej 
działalność przed Komisją oraz 
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reprezentuje ją w świecie nauki.

Or. it

Poprawka 245
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ERBN działa zgodnie z zasadami 
doskonałości naukowej, niezależności, 
efektywności, skuteczności, przejrzystości 
i odpowiedzialności. Zapewnia ciągłość 
działań prowadzonych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych na mocy 
decyzji Rady 2006/972/WE.

4. ERBN działa zgodnie z zasadami 
doskonałości naukowej, niezależności, 
efektywności, skuteczności, przejrzystości 
i odpowiedzialności. Dba ona o to, aby w 
procedurach oceny należycie brano pod 
uwagę nieświadome uprzedzenia ze 
względu na płeć. Zapewnia ciągłość
działań prowadzonych przez Europejską
Radę ds. Badań Naukowych na mocy 
decyzji Rady 2006/972/WE.

Or. en

Poprawka 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się
najwyższym uznaniem i posiadających 
odpowiednią wiedzę zapewniając 
różnorodność obszarów badawczych oraz 
działając.we własnym imieniu, niezależnie 
od wpływów zewnętrznych.

1. Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się
najwyższym uznaniem i posiadających 
odpowiednią wiedzę, zapewniając 
różnorodność obszarów badawczych oraz 
działając we własnym imieniu, niezależnie 
od wpływów zewnętrznych. Przy ustalaniu 
składu rady naukowej należy dążyć do 
równowagi płci.

Or. en
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Poprawka 247
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się
najwyższym uznaniem i posiadających 
odpowiednią wiedzę zapewniając 
różnorodność obszarów badawczych oraz 
działając we własnym imieniu, niezależnie 
od wpływów zewnętrznych.

1. Rada naukowa składa się z 30
naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się najwyższym uznaniem i 
posiadających odpowiednią wiedzę,
zapewniając różnorodność narodowości i
obszarów badawczych oraz działając we 
własnym imieniu, niezależnie od wpływów 
zewnętrznych.

Or. en

Poprawka 248
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się 
najwyższym uznaniem i posiadających 
odpowiednią wiedzę zapewniając 
różnorodność obszarów badawczych oraz 
działając.we własnym imieniu, niezależnie 
od wpływów zewnętrznych.

1. Rada naukowa składa się z maksymalnie 
sześciu członków wybranych wśród
naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się najwyższym uznaniem i 
posiadających odpowiednią wiedzę 
zapewniając różnorodność obszarów 
badawczych oraz działając.we własnym 
imieniu, niezależnie od wpływów 
zewnętrznych.

Or. it

Poprawka 249
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z radą naukową, włączając w 
to konsultacje ze środowiskiem naukowym 
oraz sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z radą naukową, włączając w 
to konsultacje ze środowiskiem naukowym 
oraz sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Po zasięgnięciu 
opinii Parlamentu Europejskiego i Rady 
Komisja Europejska może odwołać 
członków rady naukowej, jeżeli nie 
sprawują on swoich funkcji zgodnie z 
interesem Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach prawidłowego zarządzania należy wprowadzić procedurę odwołania członków 
rady naukowej, przewidując jednak w ramach tej procedury opinię Parlamentu Europejskiego 
i Rady.

Poprawka 250
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z radą naukową, włączając w 
to konsultacje ze środowiskiem naukowym 
oraz sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z komisją rekrutacyjną, o 
której mowa w art. 6 ust. 3, włączając w to 
konsultacje ze środowiskiem naukowym, 
Parlamentem Europejskim i Radą.

Or. it
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Poprawka 251
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z radą naukową, włączając w 
to konsultacje ze środowiskiem naukowym
oraz sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Członków rady naukowej mianuje 
Komisja, przy zapewnieniu równowagi 
reprezentacji płci oraz po 
przeprowadzeniu niezależnej i przejrzystej 
procedury ich wyznaczenia uzgodnionej z 
radą naukową, włączając w to konsultacje 
ze środowiskiem naukowym oraz 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. ro

Poprawka 252
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z radą naukową, włączając w 
to konsultacje ze środowiskiem naukowym 
oraz sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z radą naukową, włączając w 
to konsultacje ze środowiskiem naukowym 
oraz sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Skład Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych jest ustalany 
zgodnie z docelowym współczynnikiem 
40%, określającym udział niedostatecznie 
reprezentowanej płci.

Or. en

Poprawka 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uchwala kodeks postępowania służący 
między innymi unikaniu konfliktu 
interesów.

e) uchwala kodeks postępowania służący 
między innymi unikaniu konfliktu 
interesów, a także reguły przestrzegania 
tajemnicy służbowej i zasady 
komunikacji;

Or. fr

Poprawka 254
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dopilnowuje, aby specjalna 
jednostka ds. realizacji w sposób ścisły, 
skuteczny i w miarę potrzeb elastyczny 
przestrzegała celów i wymogów
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;

2. Komisja dopilnowuje, aby specjalna 
jednostka ds. realizacji w sposób ścisły, 
skuteczny i w miarę potrzeb elastyczny 
przestrzegała celów i zaleceń Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych;

Or. en

Poprawka 255
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od daty wejścia w życie 
niniejszej decyzji.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
okres siedmiu lat od daty wejścia w życie 
niniejszej decyzji.

Komisja przedstawia sprawozdanie w 
sprawie przekazania uprawnień 
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najpóźniej na dziewięć miesięcy przed 
upływem tego siedmioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie przedłużane na okresy o tej 
samej długości, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem danego okresu.

Or. ro

Poprawka 256
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień może zostać 
odwołane przez Radę w dowolnym 
momencie. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.

3. Przekazanie uprawnień może zostać 
odwołane przez Parlament Europejski lub
Radę w dowolnym momencie. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Staje się 
ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.

Or. ro

Poprawka 257
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień może zostać
odwołane przez Radę w dowolnym 
momencie. Decyzja o odwołaniu kończy 

3. Przekazanie uprawnień może zostać
odwołane przez Radę lub Parlament 
Europejski w dowolnym momencie. 
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przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność
aktów delegowanych już obowiązujących.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już
obowiązujących.

Or. en

Uzasadnienie

PE powinien kontrolować przyjmowanie aktów delegowanych, a nie tylko być o nich 
informowany.

Poprawka 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień może zostać
odwołane przez Radę w dowolnym 
momencie. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność
aktów delegowanych już obowiązujących.

3. Przekazanie uprawnień może zostać
odwołane przez Radę lub Parlament w 
dowolnym momencie. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie uprawnień
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już
obowiązujących.

Or. en

Poprawka 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
Radę.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
Parlament Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 260
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
Radę.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i
Radę.

Or. ro

Poprawka 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany wchodzi w życie, jeżeli 
Rada nie wyrazi sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy licząc od daty 
zawiadomienia jej o nim, lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Rada poinformuje
Komisję, że nie zgłosi sprzeciwu. Z 
inicjatywy Rady termin ten jest 
przedłużany o jeden miesiąc.

5. Akt delegowany wchodzi w życie, jeżeli 
Rada i Parlament nie wyrażą sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy licząc od daty 
zawiadomienia jej o nim, lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Rada i Parlament 
poinformują Komisję, że nie zgłoszą
sprzeciwu. Z inicjatywy Rady termin ten 
jest przedłużany o jeden miesiąc.

Or. en
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Poprawka 262
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany wchodzi w życie, jeżeli 
Rada nie wyrazi sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy licząc od daty 
zawiadomienia jej o nim, lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Rada poinformuje 
Komisję, że nie zgłosi sprzeciwu. Z 
inicjatywy Rady termin ten jest 
przedłużany o jeden miesiąc.

5. Akt delegowany wchodzi w życie, jeżeli 
Parlament Europejski lub Rada nie wyrazi 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia ich o nim, 
lub jeżeli przed upływem tego terminu 
Parlament Europejski lub Rada 
poinformuje Komisję, że nie zgłosi 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o jeden miesiąc.

Or. ro

Poprawka 263
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja informuje Parlament 
Europejski o przyjęciu aktów 
delegowanych, o zgłoszonych sprzeciwach 
lub o odwołaniu przez Radę przekazanych 
uprawnień.

skreślony

Or. ro

Poprawka 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 6



AM\907982PL.doc 57/139 PE492.816v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja informuje Parlament Europejski 
o przyjęciu aktów delegowanych, o 
zgłoszonych sprzeciwach lub o odwołaniu 
przez Radę przekazanych uprawnień.

6. Komisja informuje Parlament Europejski 
o sprzeciwach zgłoszonych przez Radę
wobec przyjętych aktów delegowanych lub 
o odwołaniu przez Radę przekazanych 
uprawnień.

Or. en

Poprawka 265
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Niniejszym uchyla się decyzję nr 
2007/134/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1.

Poprawka 266
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki finansowe przydzielone na 
program szczegółowy mogą zostać
wykorzystane na pokrycie kosztów 
pomocy w sprawach technicznych i 
administracyjnych koniecznej dla 
zapewnienia przejścia między programem 
szczegółowym oraz środków objętych 
zakresem decyzji 2006/971/WE, 

3. Środki finansowe przydzielone na 
program szczegółowy mogą zostać
wykorzystane na pokrycie kosztów 
pomocy w sprawach technicznych i 
administracyjnych koniecznej dla 
zapewnienia przejścia między programem 
szczegółowym oraz środków objętych 
zakresem decyzji 2006/971/WE, 
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2006/972/WE, 2006/973/WE, 
2006/974/WE i 2006/975/WE.

2006/972/WE, 2006/973/WE, 
2006/974/WE i 2006/975/WE, nie mogą
jednak przekroczyć 10% całkowitego 
przydziału środków na pomoc w sprawach 
technicznych i administracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy pozostawić wystarczającą ilość środków na wspieranie rozwoju i wdrażania nowego 
programu.

Poprawka 267
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja jest skierowana do 
państw członkowskich.

Niniejsza decyzja skierowana jest do 
państw członkowskich i Parlamentu 
Europejskiego.

Or. fr

Poprawka 268
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
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innowacje pozatechnologiczne i społeczne. 
Tylko holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw i 
sektorów przemysłu.

innowacje pozatechnologiczne, społeczne, 
kulturowe i instytucjonalne. Wspierane 
będą również innowacje w sektorze usług, 
poprzez inwestycje w kompetencje 
wielodyscyplinarne, tworzenie potencjału, 
wiedzę i wartość opartą na rozwiązaniach 
usługowych i treściach niematerialnych.
Tylko holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw i 
sektorów przemysłu. Do osiągnięcia tych 
priorytetów, w szczególności w zakresie 
wyzwań społecznych, mogą się przyczynić
ośrodki naukowe, muzea i towarzystwa 
zajmujące się edukacją i wspieraniem 
zaangażowania społecznego świata nauki 
przez działalność kulturalną.

Or. en

Poprawka 269
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
innowacje pozatechnologiczne i społeczne. 
Tylko holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw i 
sektorów przemysłu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
innowacje pozatechnologiczne, społeczne, 
innowacje w dziedzinie 
równouprawnienia płci oraz innowacje 
kulturowe i instytucjonalne. Wspierane 
będą również innowacje w sektorze usług, 
przez inwestycje w kompetencje 
wielodyscyplinarne, tworzenie potencjału, 
wiedzę i wartość opartą na rozwiązaniach 
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usługowych i treściach niematerialnych.
Tylko holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw i 
sektorów przemysłu.

Or. en

Poprawka 270
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
innowacje pozatechnologiczne i społeczne.
Tylko holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się 
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw i 
sektorów przemysłu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
innowacje pozatechnologiczne i społeczne, 
optymalizacja rozpowszechniania, 
dostępności i wykorzystania zdobytej 
wiedzy. Tylko holistyczne podejście do 
innowacji umożliwia stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, przyczyniając się 
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw i 
sektorów przemysłu.

Or. fr

Poprawka 271
Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności w przypadku wyzwań
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 
użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne oraz wspieranie 
podejścia nakierowanego na popyt, takiego 
jak wstępna normalizacja lub zamówienia 
przedkomercyjne, zamówienia 
innowacyjnych rozwiązań, normalizację i 
inne środki nakierowane na użytkownika 
pomocne w celu przyspieszenia 
wprowadzenia innowacyjnych produktów i 
usług na rynek i ich upowszechniania.
Ponadto pozostawi wystarczające pole do 
oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

W szczególności w przypadku wyzwań
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 
użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne, innowacje w 
sektorze usług oraz wspieranie podejścia 
nakierowanego na popyt, takiego jak 
wstępna normalizacja lub zamówienia 
przedkomercyjne, zamówienia 
innowacyjnych rozwiązań, normalizację i 
inne środki nakierowane na użytkownika 
pomocne w celu przyspieszenia 
wprowadzenia innowacyjnych produktów i 
usług na rynek i ich upowszechniania.
Ponadto pozostawi wystarczające pole do 
oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

W ramach wyzwań społecznych należy 
stosować podejście oparte na wyzwaniach, 
w którym nauka podstawowa, badania 
stosowane, transfer wiedzy i innowacje są
równie istotnymi i wzajemnie 
powiązanymi składnikami. Ponadto 
należy osiągnąć odpowiednią równowagę
w ramach wyzwań społecznych oraz 
technologii wspomagających i 
przemysłowych między mniejszymi i 
większymi projektami, uwzględniając 
szczególną strukturę sektorową, rodzaj 
działalności, technologię i środowisko 
badawcze.



PE492.816v01-00 62/139 AM\907982PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 272
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności w przypadku wyzwań
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na
działania wspierające blisko związane z 
użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne oraz wspieranie 
podejścia nakierowanego na popyt, takiego 
jak wstępna normalizacja lub zamówienia 
przedkomercyjne, zamówienia 
innowacyjnych rozwiązań, normalizację i 
inne środki nakierowane na użytkownika 
pomocne w celu przyspieszenia 
wprowadzenia innowacyjnych produktów i 
usług na rynek i ich upowszechniania.
Ponadto pozostawi wystarczające pole do 
oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

W szczególności w przypadku wyzwań
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 
użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne i związane z płcią, 
innowacje w sektorze usług oraz 
wspieranie podejścia nakierowanego na 
popyt, takiego jak wstępna normalizacja 
lub zamówienia przedkomercyjne, 
zamówienia innowacyjnych rozwiązań, 
normalizację i inne środki nakierowane na 
użytkownika pomocne w celu 
przyspieszenia wprowadzenia 
innowacyjnych produktów i usług na rynek 
i ich upowszechniania. Ponadto pozostawi 
wystarczające pole do oddolnego podejścia 
oraz otwartych, przejrzystych i szybkich 
programów w ramach każdego z wyzwań i 
technologii w celu zapewnienia Europie 
najlepszych naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

Or. en

Poprawka 273
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności w przypadku wyzwań
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 
użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne oraz wspieranie 
podejścia nakierowanego na popyt, takiego 
jak wstępna normalizacja lub zamówienia 
przedkomercyjne, zamówienia 
innowacyjnych rozwiązań, normalizację i 
inne środki nakierowane na użytkownika 
pomocne w celu przyspieszenia 
wprowadzenia innowacyjnych produktów i 
usług na rynek i ich upowszechniania.
Ponadto pozostawi wystarczające pole do 
oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

W szczególności w przypadku wyzwań
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 
użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. Obejmie on również działania 
wspierające innowacje społeczne oraz 
wspieranie podejścia nakierowanego na 
popyt, takiego jak wstępna normalizacja 
lub zamówienia przedkomercyjne, 
zamówienia innowacyjnych rozwiązań, 
normalizację i inne środki nakierowane na 
użytkownika pomocne w celu 
przyspieszenia wprowadzenia 
innowacyjnych produktów i usług na rynek 
i ich upowszechniania. Ponadto pozostawi 
wystarczające pole do oddolnego podejścia 
oraz otwartych, przejrzystych i szybkich 
programów w ramach każdego z wyzwań i 
technologii w celu zapewnienia Europie 
najlepszych naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

Or. en

Poprawka 274
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności w przypadku wyzwań
społecznych oraz technologii 

W szczególności w przypadku wyzwań
społecznych oraz technologii 
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wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 
użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne oraz wspieranie 
podejścia nakierowanego na popyt, takiego 
jak wstępna normalizacja lub zamówienia 
przedkomercyjne, zamówienia 
innowacyjnych rozwiązań, normalizację i 
inne środki nakierowane na użytkownika 
pomocne w celu przyspieszenia 
wprowadzenia innowacyjnych produktów i 
usług na rynek i ich upowszechniania.
Ponadto pozostawi wystarczające pole do 
oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 
użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne, innowacje w 
sektorze usług oraz wspieranie podejścia 
nakierowanego na popyt, takiego jak 
wstępna normalizacja lub zamówienia 
przedkomercyjne, zamówienia 
innowacyjnych rozwiązań, normalizację i 
inne środki nakierowane na użytkownika 
pomocne w celu przyspieszenia 
wprowadzenia innowacyjnych produktów i 
usług na rynek i ich upowszechniania.
Ponadto pozostawi wystarczające pole do 
oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

Or. en

Poprawka 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wyzwań społecznych oraz 
priorytetu, jaki stanowi prymat przemysłu, 
należy stosować podejście oparte na 
wyzwaniach, w którym nauka 
podstawowa, badania stosowane, transfer 
wiedzy i innowacje są równie istotnymi i 
wzajemnie powiązanymi składnikami. Dla 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
między badaniami naukowymi, rozwojem i 
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innowacjami opartymi na konsensusie a 
badaniami naukowymi, rozwojem i 
innowacjami o charakterze bardziej 
kontrowersyjnym co najmniej 35% 
budżetu na wyzwania społeczne i wiodącą
pozycję w przemyśle powinno być zgodne z 
podejściem oddolnym, ustanawiającym 
otwarte zaproszenia do składania 
wniosków bez wstępnie zdefiniowanych 
tematów zamówień. Ponadto należy 
osiągnąć odpowiednią równowagę w 
ramach wyzwań społecznych oraz 
technologii wspomagających i 
przemysłowych między mniejszymi i 
większymi projektami, uwzględniając
szczególną strukturę sektorową, rodzaj 
działalności, technologię i środowisko 
badawcze.

Or. en

Poprawka 276
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Aby usprawnić strukturę
zarządzania konieczne jest 
zademonstrowanie, w jakim zakresie 
zainteresowane podmioty i przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego są
zaangażowani w procesy oddolne, 
programy pracy i proces decyzyjny. Będzie 
ono oparte na niepodważalnych dowodach, 
analizie i prognozowaniu, przy czym 
postęp będzie mierzony w odniesieniu do 
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„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie.

solidnego zestawu wskaźników 
skuteczności działania. Tego rodzaju 
przekrojowe podejście do zarządzania 
umożliwi skuteczną koordynację
wszystkich przekrojowych celów 
szczegółowych i przekrojowych wyzwań
programu „Horyzont 2020”, które należy 
uwzględnić, takich jak np. zrównoważenie, 
zmiana klimatu, równość płci lub nauki o 
morzu i technologie morskie. Program 
„Horyzont 2020” będzie ukierunkowany 
na działania, w których interwencja na 
szczeblu Unii zapewnia wartość dodaną w 
porównaniu do interwencji 
podejmowanych na szczeblu krajowym 
lub regionalnym, dzięki zapewnieniu 
efektów skali i masy krytycznej, 
zmniejszeniu fragmentacji i zapewnieniu 
upowszechniania wyników w całej Unii. 
Do tych działań należą przede wszystkim 
projekty ponadnarodowe, 
przedkonkurencyjne i wspólne, obejmując 
większość całkowitego połączonego 
budżetu na priorytet „Wyzwania 
społeczne” oraz szczegółowy cel „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”.

Or. en

Poprawka 277
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Będzie ono oparte na 

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Aby usprawnić strukturę
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niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie.

zarządzania, konieczne jest 
zademonstrowanie, w jakim zakresie 
lokalne i inne zainteresowane podmioty, 
jak i przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego są zaangażowani w 
procesy oddolne, programy pracy i proces 
decyzyjny. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie. Program „Horyzont 2020” 
będzie ukierunkowany na działania, w 
których interwencja na szczeblu Unii 
zapewnia wartość dodaną w porównaniu 
do interwencji podejmowanych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
dzięki zapewnieniu efektów skali i masy 
krytycznej, zmniejszeniu fragmentacji i 
zapewnieniu upowszechniania wyników w 
całej Unii. Niezbędna jest skuteczna 
realizacja regionalnych strategii 
innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji (RIS3). Do tych działań
należą przede wszystkim projekty 
ponadnarodowe, przedkonkurencyjne i 
wspólne, obejmując większość
całkowitego połączonego budżetu na 
priorytet „Wyzwania społeczne” oraz 
szczegółowy cel „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych”.

Or. en

(W powiązaniu z poprawką 25, PE489.688v01-00)

Uzasadnienie

Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji odgrywają ważną rolę w tworzeniu europejskiej 
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przestrzeni badawczej, ponieważ ułatwiają proces nawiązywania kontaktów przez 
zainteresowane strony w oparciu o model potrójnej spirali lub porównywalne podejście. 
Dzięki temu odgrywają one kluczową rolę w realizacji celów strategii Europa 2020 oraz 
celów UE w zakresie innowacji.

Poprawka 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie.

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Aby usprawnić strukturę
zarządzania, konieczne jest 
zademonstrowanie, w jakim zakresie 
zainteresowane podmioty i przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego są
zaangażowani w procesy oddolne i 
programy prac. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie. Program „Horyzont 2020” 
będzie ukierunkowany na działania, w 
których interwencja na szczeblu Unii 
zapewnia wartość dodaną w porównaniu 
do interwencji podejmowanych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
dzięki zapewnieniu efektów skali i masy 
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krytycznej, zmniejszeniu fragmentacji i 
zapewnieniu upowszechniania wyników w 
całej Unii. Do tych działań należą przede 
wszystkim projekty ponadnarodowe, 
przedkonkurencyjne i wspólne, obejmując 
większość całkowitego połączonego 
budżetu na priorytet „Wyzwania 
społeczne” oraz szczegółowy cel „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”.

Or. en

Poprawka 279
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie.

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie. Należy zwrócić uwagę na 
wzajemne relacje między badaniami 
edukacyjnymi a społeczeństwem, aby 
wspierać wybór zawodu w dziedzinie 
nauki i technologii oraz promować
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doskonałość. Należy zaangażować młode 
pokolenie za pośrednictwem 
młodzieżowych ośrodków analitycznych, 
debat, promowania karier naukowych i 
technicznych, konkursów sprzyjających 
kreatywności i innowacji w pedagogice.

Or. en

Poprawka 280
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu 
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie.

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
przejrzystych metod zarządzania opartych 
na zasadzie uczestnictwa i ściśle 
dostosowanych do sytuacji politycznej, 
które jednocześnie przecinają granice 
tradycyjnej polityki sektorowej. Będzie ono 
oparte na niepodważalnych dowodach, 
analizie i prognozowaniu, przy czym 
postęp będzie mierzony w odniesieniu do 
solidnego zestawu wskaźników 
skuteczności działania. Tego rodzaju 
przekrojowe podejście do zarządzania 
umożliwi skuteczną koordynację
wszystkich przekrojowych celów 
szczegółowych i przekrojowych wyzwań
programu „Horyzont 2020”, które należy 
uwzględnić, takich jak np. zrównoważenie, 
zmiana klimatu lub nauki o morzu i 
technologie morskie.

Or. en
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Poprawka 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

Międzydyscyplinarny charakter wyzwań
społecznych wymaga, aby Komisja 
konsultowała się z zainteresowanymi 
podmiotami reprezentującymi środowiska 
akademickie, przemysł, użytkowników 
końcowych i społeczeństwo obywatelskie, 
cieszącymi się najwyższą reputacją i 
posiadającymi odpowiednią wiedzę
specjalistyczną, zapewniając 
różnorodność wszystkich 
zainteresowanych sektorów i obszarów 
badawczych, aby prowadzić działania 
monitorujące pozwalające stwierdzić, czy 
obecne i planowane działania są
odpowiednie i wystarczające, a także 
posiadać wiedzę na temat zaniedbanych 
zagadnień i powielanych działań. Komisja 
powinna dążyć do tego, aby w trakcie 
realizacji programu „Horyzont 2020” w 
miarę możliwości wykorzystywano do tego 
celu istniejące instrumenty, takie jak np. 
europejskie partnerstwo innowacyjne, 
europejskie platformy technologiczne oraz 
inicjatywy w zakresie wspólnego
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planowania.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Carvalho, poprawka 25.

Poprawka 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.
W dziedzinie energii należy w pełni 
wykorzystać grupę sterującą ds. planu 
EPSTE, aby skoordynować stosowanie 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów z wykorzystaniem dochodów ze 
sprzedaży aukcyjnej z fazy 3 systemu 
handlu emisjami, NER300, projektów 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” i środków krajowych w 
celu wykorzystania ich do finansowania 
projektów demonstracyjnych na dużą
skalę.

Or. en
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Uzasadnienie

Na potrzeby finansowania projektów energetycznych można wykorzystać wiele różnych 
potencjalnie zasobnych źródeł, ale nie opracowano procedur postępowania w celu ich 
koordynacji lub nawet zgromadzenia osób, które byłyby w stanie je koordynować. Grupa 
sterująca ds. planu EPSTE jest odpowiednim organem do podjęcia się tego zadania, gdyż jest 
ona zorientowana w krajowej i europejskiej polityce w zakresie technologii energetycznych.

Poprawka 283
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.
Skład grup ekspertów uwzględnia również
40-procentowy udział płci 
reprezentowanej w niewystarczającym 
stopniu, przy czym wartość ta jest celem, 
do którego osiągnięcia należy dążyć.

Or. en

Poprawka 284
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować 
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować 
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. Jego zakres obejmie grupy 
niezależnych ekspertów specjalnie 
ustanowione w celu udzielania porad 
dotyczących realizacji programu 
„Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować 
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować 
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.
Komisja zapewnia zrównoważony udział 
odpowiednich dyscyplin naukowych, jak 
również odpowiednich zainteresowanych 
stron.

Or. de

Poprawka 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
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różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego, 
a także powinni być dobierani przy 
uwzględnieniu zasady równowagi 
geograficznej i równowagi płci.

Or. en

Poprawka 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego, 
a także gwarantować równe uczestnictwo 
wszystkich państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 287
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu osiągnięcia lepszej widoczności 
programu „Horyzont 2020” oraz 
podkreślenia międzydyscyplinarnego 
charakteru technologii wspomagających i 
przemysłowych oraz wyzwań społecznych 
wymagane jest ustanowienie specjalnych 
strategicznych rad konsultacyjnych. W ich 
skład wejdą właściwe zainteresowane 
podmioty ze środowisk akademickich, 
przemysłowych, użytkowników końcowych 
i społeczeństwa obywatelskiego, mające 
najwyższą reputację i odpowiednią wiedzę
specjalistyczną, zapewniając tym samym
różnorodność wszystkich 
zainteresowanych sektorów i obszarów 
badawczych dzięki otwartemu i 
przejrzystemu procesowi selekcji. Rady 
zapewnią wkład i doradztwo dla Komisji w 
zakresie ogólnej średnio- i 
długoterminowej strategii w dziedzinie 
przedmiotowych technologii 
wspomagających i przemysłowych oraz 
wyzwań społecznych, ustanowienia jej 
programów pracy oraz obszarów i 
kryteriów stosowanych w zaproszeniach 
do składania wniosków, korzystając z 
wkładu zapewnionego przez właściwe 
struktury, takie jak europejskie platformy 
technologiczne, europejskie organizacje 
naukowe, inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania oraz podmioty europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego.

Or. en

(W powiązaniu z poprawką 25, PE489.688v01–00)

Uzasadnienie

Strategiczne rady konsultacyjne mogłyby poprawić widoczność programu „Horyzont 2020” 
oraz koordynację różnych istniejących już instrumentów, gdyż miałyby zrównoważony skład, 
obejmujący ekspertów wysokiego szczebla z zainteresowanych środowisk (nauka, przemysł, 
polityka, społeczeństwo obywatelskie, użytkownicy końcowi i in.).
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Poprawka 288
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu priorytetów można też
uwzględnić strategiczne programy 
badawcze europejskich platform 
technologicznych lub realizacje 
europejskich partnerstw innowacyjnych. W 
stosownych przypadkach partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne 
wspierane w ramach programu „Horyzont 
2020” również wniosą wkład w proces 
wyznaczania priorytetów i w ich realizację
zgodnie z przepisami określonymi w 
programie „Horyzont 2020”. Również
systematyczne współdziałania z 
obywatelami będącymi końcowymi 
użytkownikami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, z 
wykorzystaniem odpowiednich 
metodologii takich jak konferencje w 
sprawie porozumienia, oceny technologii 
pozwalających na wspólne tworzenie lub 
bezpośrednie zaangażowanie w procesy w 
zakresie badań i innowacji będą stanowić
podstawę procesu wyznaczania 
priorytetów.

Przy wyznaczaniu priorytetów można też
uwzględnić strategiczne programy 
badawcze europejskich platform 
technologicznych lub realizacje podmiotów 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego, 
pod warunkiem, że nastąpiły one w 
konsultacji z licznymi ekspertami i 
zainteresowanymi stronami. W 
stosownych przypadkach partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne 
wspierane w ramach programu „Horyzont 
2020” również wniosą wkład w proces 
wyznaczania priorytetów i w ich realizację
zgodnie z przepisami określonymi w 
programie „Horyzont 2020”. Również
systematyczne współdziałania z 
obywatelami będącymi końcowymi 
użytkownikami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, z 
wykorzystaniem odpowiednich 
metodologii takich jak konferencje w 
sprawie porozumienia, oceny technologii 
pozwalających na wspólne tworzenie lub 
bezpośrednie zaangażowanie w procesy w 
zakresie badań i innowacji będą stanowić
podstawę procesu wyznaczania 
priorytetów.

Or. en

Poprawka 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu priorytetów można też
uwzględnić strategiczne programy 
badawcze europejskich platform 
technologicznych lub realizacje 
europejskich partnerstw innowacyjnych. W 
stosownych przypadkach partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne 
wspierane w ramach programu „Horyzont 
2020” również wniosą wkład w proces 
wyznaczania priorytetów i w ich realizację
zgodnie z przepisami określonymi w 
programie „Horyzont 2020”. Również
systematyczne współdziałania z 
obywatelami będącymi końcowymi 
użytkownikami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, z 
wykorzystaniem odpowiednich 
metodologii takich jak konferencje w 
sprawie porozumienia, oceny technologii 
pozwalających na wspólne tworzenie lub 
bezpośrednie zaangażowanie w procesy w 
zakresie badań i innowacji będą stanowić
podstawę procesu wyznaczania 
priorytetów.

Przy wyznaczaniu priorytetów można też
uwzględnić strategiczne programy 
badawcze europejskich platform 
technologicznych lub realizacje 
europejskich partnerstw innowacyjnych. W 
stosownych przypadkach partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne 
wspierane w ramach programu „Horyzont 
2020” również wniosą wkład w proces 
wyznaczania priorytetów i w ich realizację
zgodnie z przepisami określonymi w 
programie „Horyzont 2020”. Również
systematyczne współdziałania z 
obywatelami będącymi końcowymi 
użytkownikami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, a także z 
władzami krajowymi i regionalnymi, z 
wykorzystaniem odpowiednich 
metodologii takich jak konferencje w 
sprawie porozumienia, oceny technologii 
pozwalających na wspólne tworzenie lub 
bezpośrednie zaangażowanie w procesy w 
zakresie badań i innowacji będą stanowić
podstawę procesu wyznaczania 
priorytetów.

Or. en

Poprawka 290
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i obywateli w 
definiowaniu, realizacji i ocenie 
programów badań będzie miał
podstawowe znaczenie w przezwyciężaniu 
wyzwań społecznych i będzie wspierany w 



AM\907982PL.doc 79/139 PE492.816v01-00

PL

całym programie „Horyzont 2020”, w tym 
również w opracowywaniu rocznych 
programów prac. W ramach każdego celu 
w zakresie wyzwań społecznych należy 
utworzyć specjalne platformy dialogu 
między organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, obywatelami i badaczami, 
umożliwiające omawianie priorytetów 
badawczych w danych obszarach.

Or. en

Poprawka 291
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponieważ program „Horyzont 2020” 
obejmuje okres siedmiu lat, gospodarczy, 
społeczny i polityczny kontekst jego 
działania może ulec w tym czasie istotnym 
zmianom. Program „Horyzont 2020” musi 
być zdolny do dostosowania się do tych 
zmian. Z tego względu w ramach każdego 
spośród jego celów szczegółowych będzie 
zapewniona możliwość przyznania 
dodatkowego wsparcia na działania 
wykraczające poza opisy zamieszczone 
poniżej w przypadku, gdy wystąpi 
uzasadniona konieczność uwzględnienia 
istotnych zmian, potrzeb politycznych lub 
nieprzewidzianych wydarzeń.

Ponieważ program „Horyzont 2020” 
obejmuje okres siedmiu lat, gospodarczy, 
społeczny i polityczny kontekst jego 
działania może ulec w tym czasie istotnym 
zmianom. Program „Horyzont 2020” musi 
być zdolny do dostosowania się do tych 
zmian. Musi być również w stanie 
dostosować się do sytuacji, w której nie 
uda się objąć udziałem w nim wszystkich 
państw członkowskich i ich regionów. Z 
tego względu w ramach każdego spośród 
jego celów szczegółowych będzie 
zapewniona możliwość przyznania 
dodatkowego wsparcia na działania 
wykraczające poza opisy zamieszczone 
poniżej w przypadku, gdy wystąpi 
uzasadniona konieczność uwzględnienia 
istotnych zmian, potrzeb politycznych lub 
nieprzewidzianych wydarzeń.

Or. en

Poprawka 292
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych zostaną w 
pełni uwzględnione w każdym spośród 
celów ogólnych programu „Horyzont 
2020”. Wiąże się z tym wiele okazji 
wspierania tego rodzaju badań przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych, w 
ramach działań Marie Curie lub celu 
szczegółowego „Infrastruktury badawcze”.

Badania naukowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych zostaną w 
pełni uwzględnione w każdym spośród 
celów ogólnych programu „Horyzont 
2020”. Zostaną one w pełni włączone do 
programów prac dzięki obecności w 
komitetach programowych i grupach 
ekspertów zajmujących się oceną
projektów i programów we wszystkich 
dziedzinach, a także dzięki 
opracowywaniu zaproszeń do składania 
wniosków ukierunkowanych na nauki 
społeczne. Wiąże się z tym wiele okazji 
wspierania tego rodzaju badań przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych, w 
ramach działań Marie Curie lub celu 
szczegółowego „Infrastruktury badawcze”, 
a także w celu włączenia ich do zaproszeń
do składania ofert w ramach konkretnych 
działań w dziedzinie wyzwań społecznych.

Or. en

Poprawka 293
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych zostaną w 
pełni uwzględnione w każdym spośród 
celów ogólnych programu „Horyzont 
2020”. Wiąże się z tym wiele okazji 
wspierania tego rodzaju badań przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych, w 
ramach działań Marie Curie lub celu 

Badania naukowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych zostaną w 
pełni uwzględnione – jako oś horyzontalna 
– w każdym spośród celów ogólnych 
programu „Horyzont 2020”. Wiąże się z 
tym wiele okazji wspierania tego rodzaju 
badań oraz przeznaczania na nie środków 
przez Europejską Radę ds. Badań
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szczegółowego „Infrastruktury badawcze”. Naukowych, w ramach działań Marie 
Curie lub celu szczegółowego 
„Infrastruktury badawcze”.

Or. en

Poprawka 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych zostaną w 
pełni uwzględnione w każdym spośród 
celów ogólnych programu „Horyzont 
2020”. Wiąże się z tym wiele okazji 
wspierania tego rodzaju badań przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych, w 
ramach działań Marie Curie lub celu 
szczegółowego „Infrastruktury badawcze”.

Badania naukowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych zostaną w 
pełni uwzględnione w każdym spośród 
celów ogólnych programu „Horyzont 
2020”. Wiąże się z tym wiele okazji 
wspierania tego rodzaju badań przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych, w 
ramach działań Marie Curie oraz celu 
szczegółowego „Infrastruktury badawcze”.

Or. en

Poprawka 295
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują:
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują:
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
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polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej i
zrównoważonej gospodarki.

polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej, 
zrównoważonej i uczciwej gospodarki.
Zaproszenie do składania wniosków 
dotyczących projektów badawczych 
opartych na uczestnictwie zostanie 
wystosowane w ramach każdego 
wyzwania społecznego, aby umożliwić
uniwersytetom, instytucjom prowadzącym 
badania, organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego (w tym organizacjom 
pozarządowym), władzom publicznym i 
przedsiębiorstwom (zwłaszcza MŚP) 
współpracującym nad wspólnymi celami i 
dzielącym się potencjałem wzajemne 
uczenie się i prowadzenie badań
naukowych w celu osiągnięcia wyników 
dostosowanych do potrzeb różnych 
partnerów.

Or. en

Poprawka 296
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
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koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują:
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie
polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej gospodarki.

koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują:
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie
polityki ukierunkowanej na aktywizację
obszarów wiejskich, górskich, 
wyspiarskich i odległych, prowadzenie 
badań nad europejskim dziedzictwem i 
bogactwem kulturowym i jego ochrona,
propagowanie świadomego wyboru wśród 
konsumentów, utworzenie integracyjnego 
ekosystemu cyfrowego opartego na wiedzy 
i informacji, podejmowanie wiarygodnych 
decyzji w zakresie polityki energetycznej 
oraz zapewnienia przyjaznej dla 
konsumentów europejskiej sieci 
energetycznej, wspieranie polityki 
dotyczącej transportu i prognozowania w 
oparciu o udowodnione dane, wspieranie 
strategii ukierunkowanych na łagodzenie 
skutków zmiany klimatu i strategii 
adaptacyjnych, inicjatywy w zakresie 
efektywności wykorzystania zasobów oraz 
środki zmierzające w kierunku 
ekologicznej i zrównoważonej gospodarki.

Or. en

Poprawka 297
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują:
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują:
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
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systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej gospodarki.

systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej gospodarki. Nauki 
społeczne i humanistyczne będą źródłem 
wiedzy specjalistycznej na potrzeby 
systematycznego podejmowania kwestii 
płci w obrębie wszystkich wyzwań.

Or. en

Poprawka 298
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują: 
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują: 
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
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zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej gospodarki.

zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej, a także uczciwej
gospodarki.

Or. en

Poprawka 299
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują: 
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż
stanowią zasadniczy element działań
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują: 
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
polityk ukierunkowanych na aktywizację
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej i gazowej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
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zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej gospodarki.

zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej gospodarki.

Or. en

Poprawka 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” wspierane będą badania 
naukowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych dotyczące takich kwestii 
horyzontalnych jak stworzenie warunków 
dla inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu, przemiany społeczne w 
społeczeństwach europejskich, innowacje 
społeczne, innowacje w sektorze 
publicznym lub rola Europy na świecie.

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” wspierane będą badania 
naukowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych dotyczące takich kwestii 
horyzontalnych jak stworzenie warunków 
dla inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu, przemiany społeczne w 
społeczeństwach europejskich, innowacje 
społeczne, innowacje w sektorze 
publicznym lub rola Europy na świecie.
Program „Horyzont 2020” powinien 
obejmować nauki społeczne 
i humanistyczne jako niezależne 
wyzwanie, dysponując co najmniej sporym 
budżetem, jak w poprzednim programie 
ramowym.

Or. en

Poprawka 301
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” wspierane będą badania 

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego
„Równe, integracyjne, innowacyjne i 
bezpieczne społeczeństwa” wspierane będą
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naukowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych dotyczące takich kwestii 
horyzontalnych jak stworzenie warunków 
dla inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu, przemiany społeczne w 
społeczeństwach europejskich, innowacje 
społeczne, innowacje w sektorze 
publicznym lub rola Europy na świecie.

badania naukowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych dotyczące 
takich kwestii horyzontalnych jak 
stworzenie warunków dla inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu, przemiany 
społeczne w społeczeństwach 
europejskich, innowacje społeczne, 
innowacje w sektorze publicznym lub rola 
Europy na świecie. Wspierane będą też
działania promujące ekologiczną i 
zrównoważoną gospodarkę, jak i działania 
na rzecz społeczeństwa świadomego 
problematyki płci i wykazującego dla niej 
poparcie.

Or. en

Poprawka 302
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” wspierane będą badania 
naukowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych dotyczące takich kwestii 
horyzontalnych jak stworzenie warunków 
dla inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu, przemiany społeczne w 
społeczeństwach europejskich, innowacje 
społeczne, innowacje w sektorze 
publicznym lub rola Europy na świecie.

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” wspierane będą badania 
naukowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych dotyczące takich kwestii 
horyzontalnych jak stworzenie warunków 
dla inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu, przemiany społeczne w 
społeczeństwach europejskich, integracja 
polityczna i uczestnictwo w demokracji, 
rola środków masowego przekazu i 
tworzenie sfery publicznej, innowacje 
społeczne, innowacje w sektorze 
publicznym lub rola Europy na świecie.

Or. en

Poprawka 303
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” wspierane będą badania 
naukowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych dotyczące takich kwestii 
horyzontalnych jak stworzenie warunków 
dla inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu, przemiany społeczne w 
społeczeństwach europejskich, innowacje 
społeczne, innowacje w sektorze 
publicznym lub rola Europy na świecie.

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” wspierane będą badania 
naukowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych dotyczące takich kwestii 
horyzontalnych jak stworzenie warunków 
dla inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu, przemiany społeczne i kulturowe
w społeczeństwach europejskich, 
innowacje społeczne, innowacje w sektorze 
publicznym lub rola Europy na świecie.

Or. it

Poprawka 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 1.3. Przemysł oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP)

Or. en

Poprawka 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dysponując potencjałem uczynienia 
Europy prawdziwie konkurencyjnym 
kontynentem, program „Horyzont 2020” 
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będzie wspierał szerszy udział prywatnych 
przedsiębiorstw we wszystkich częściach 
programu, zwłaszcza w części II 
(„Wiodąca pozycja w przemyśle”) i III 
(„Wyzwania społeczne”). Współpraca 
między środowiskiem akademickim a 
przemysłem jako siła napędowa innowacji 
zostanie zacieśniona, aby umożliwić w 
pełni dynamiczne współdziałanie między 
takimi dziedzinami jak badania 
podstawowe, badania stosowane oraz 
działalność rozwojowa i demonstracyjna.

Or. en

Poprawka 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.3 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18 a (nowy) programu 
„Horyzont 2020” szybka ścieżka do 
innowacji w ramach celu szczegółowego 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” oraz w 
części III „Wyzwania społeczne” umożliwi 
szybką realizację projektów 
koncentrujących się na doprowadzaniu 
innowacyjnych koncepcji do stanu 
dojrzałości rynkowej. Oczekuje się, że 
szybka ścieżka do innowacji, otwarta dla 
wszystkich uczestników, przyciągnie dużą
liczbę uczestników z przemysłu, dla 
których czas jest decydującym czynnikiem, 
jeżeli chodzi o przekształcenie 
innowacyjnej koncepcji w sukces 
gospodarczy.

Or. en
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Poprawka 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” przewiduje 
zachęty i wsparcie dla zintegrowanego 
udziału MŚP we wszystkich celach 
szczegółowych programu.

Program „Horyzont 2020” przewiduje 
zachęty i wsparcie dla zintegrowanego 
udziału MŚP we wszystkich celach 
szczegółowych programu, a zwłaszcza na 
etapach realizacji projektów, które są
bliskie fazie rynkowej.

Or. en

Poprawka 308
Silvia-Adriana Țicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” przewiduje 
zachęty i wsparcie dla zintegrowanego 
udziału MŚP we wszystkich celach 
szczegółowych programu..

Program „Horyzont 2020” przewiduje 
zachęty i wsparcie dla zintegrowanego 
udziału mikroprzedsiębiorstw i MŚP we 
wszystkich celach szczegółowych 
programu.

Or. ro

Poprawka 309
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
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(specjalny instrument preznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż około 15 
% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

(specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Specjalny 
instrument MŚP będzie przeznaczony dla 
wysoce innowacyjnych MŚP 
wykazujących ambicje rozwoju, wzrostu i 
umiędzynarodowienia bez względu na to, 
czy koncentrują się one na nowoczesnych 
technologiach i badaniach naukowych czy 
też nie prowadzą badań. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż co 
najmniej 15% połączonych budżetów w 
ramach celu „Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz celu „Wyzwania 
społeczne” zostanie przeznaczone na rzecz 
MŚP, a ponadto MŚP będą uczestniczyć w 
innych projektach.

Or. en

Poprawka 310
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument preznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż około 15 
% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” wsparcie przeznaczone specjalnie 
dla MŚP i obejmujące wszelkie formy 
innowacji w MŚP udostępnia się za 
pośrednictwem programów i 
instrumentów określonych w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”. W 
szczególności specjalny instrument
przeznaczony dla MŚP ma zastosowanie w 
celu szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”, przy czym 
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dysponuje on budżetem wynoszącym co 
najmniej 10% całkowitego budżetu 
przeznaczonego na program „Horyzont 
2020”. Oczekuje się, że zintegrowane 
podejście sprawi, iż co najmniej 20% ich 
połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Or. en

Poprawka 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument preznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż około 15 
% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Co najmniej 20%
połączonych budżetów na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” 
przeznacza się na instrument dla MŚP.

Or. en

Poprawka 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument preznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż około 15 
% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Specjalny 
instrument dla MŚP, przeznaczony dla 
wszystkich rodzajów MŚP mających 
potencjał innowacyjny, jest realizowany w 
sposób spójny i poprzez jeden organ 
zarządzający. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż około 15 
% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Or. en

Poprawka 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż około 15 
% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż około
15% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP lub na małe i 
średnie projekty.

Or. en
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Poprawka 314
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument preznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że
zintegrowane podejście sprawi, iż około 15 
% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument preznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. To zintegrowane 
podejście będzie musiało sprawić, iż około
30 % ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

W celu realizacji celu szczegółowego „Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” strategiczne znaczenie ma zachęcanie MŚP do udziału w 
programie ramowym w znacznie większym stopniu niż proponuje Komisja.

Poprawka 315
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę poświęca się kwestii 
odpowiedniego uczestnictwa i 
reprezentacji MŚP w strukturach 
zarządzania europejską przestrzenią
badawczą, a zwłaszcza w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego.



AM\907982PL.doc 95/139 PE492.816v01-00

PL

Or. en

Poprawka 316
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument dłużny przyczyni się do 
zapewnienia kredytów pojedynczym 
beneficjentom, przeznaczonych na 
inwestycje w zakresie badań naukowych i 
innowacji; przyznania gwarancji 
beneficjentom finansowym udzielającym 
kredytu beneficjentom; umożliwi łączenie 
kredytów i gwarancji oraz gwarancji lub 
poręczeń w ramach krajowych i 
regionalnych systemów finansowania 
dłużnego. Będzie on obejmował „okienko” 
dla MŚP, przeznaczone dla MŚP 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
innowacje, oferujące pożyczki 
uzupełniające finansowanie MŚP z 
instrumentu pożyczkowo-gwarancyjnego 
w ramach programu dotyczącego 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

Instrument dłużny przyczyni się do 
zapewnienia kredytów pojedynczym 
beneficjentom, przeznaczonych na 
inwestycje w zakresie badań naukowych i 
innowacji; przyznania gwarancji 
beneficjentom finansowym udzielającym 
kredytu beneficjentom; umożliwi łączenie 
kredytów i gwarancji oraz gwarancji lub 
poręczeń w ramach krajowych i 
regionalnych systemów finansowania 
dłużnego. Będzie on obejmował „okienko” 
dla MŚP, przeznaczone dla MŚP 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
innowacje, oferujące pożyczki 
uzupełniające finansowanie MŚP z 
instrumentu pożyczkowo-gwarancyjnego 
w ramach programu dotyczącego 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.
Wnioskom składanym przez MŚP i inne 
podmioty ze słabiej rozwiniętych regionów 
poświęca się szczególną uwagę.

Or. en

Poprawka 317
Silvia-Adriana Țicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument dłużny przyczyni się do 
zapewnienia kredytów pojedynczym 

Instrument dłużny przyczyni się do 
zapewnienia kredytów pojedynczym 
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beneficjentom, 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. Będzie on obejmował „okienko” 
dla MŚP, przeznaczone dla MŚP 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
innowacje, oferujące pożyczki 
uzupełniające finansowanie MŚP z 
instrumentu pożyczkowo-gwarancyjnego 
w ramach programu dotyczącego 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

beneficjentom, przeznaczonych na 
inwestycje w zakresie badań naukowych i 
innowacji; przyznania gwarancji 
beneficjentom finansowym udzielaj¹cym 
kredytu beneficjentom; umożliwi łączenie 
kredytów i gwarancji oraz gwarancji lub 
poręczeń w ramach krajowych,
regionalnych i lokalnych systemów 
finansowania dłużnego. Będzie on 
obejmował „okienko” dla MŚP, 
przeznaczone dla MŚP ukierunkowanych 
na badania naukowe i innowacje, oferujące 
pożyczki uzupełniające finansowanie MŚP 
z instrumentu pożyczkowo-gwarancyjnego 
w ramach programu dotyczącego 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP.

Or. ro

Poprawka 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy zapewni 
pojedynczym przedsiębiorstwom na 
wczesnym etapie („start-up window”) 
kapitał typu venture lub mezzanine.
Instrument ten umożliwi inwestycje w 
fazie ekspansji i wzrostu, w połączeniu z 
instrumentem kapitałowym na rzecz 
wzrostu w ramach programu dotyczącego 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP, 
w tym w fundusze funduszy.

Instrument kapitałowy zapewni 
pojedynczym przedsiębiorstwom na 
wczesnym etapie („start-up window”) 
kapitał typu venture lub mezzanine, a także 
wiedzę i możliwość transferu technologii 
na etapach poprzedzających 
wprowadzenie do produkcji przemysłowej 
(faza weryfikacji koncepcji). Instrument 
ten umożliwi inwestycje w fazie ekspansji i 
wzrostu, w połączeniu z instrumentem 
kapitałowym na rzecz wzrostu w ramach 
programu dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP, w tym w fundusze 
funduszy.

Or. en
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Poprawka 319
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy zapewni 
pojedynczym przedsiębiorstwom na 
wczesnym etapie („start-up window”) 
kapitał typu venture lub mezzanine. 
Instrument ten umożliwi inwestycje w 
fazie ekspansji i wzrostu, w połączeniu z 
instrumentem kapitałowym na rzecz 
wzrostu w ramach programu dotyczącego 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP, 
w tym w fundusze funduszy.

Instrument kapitałowy zapewni 
pojedynczym przedsiębiorstwom na 
wczesnym etapie („start-up window”) 
kapitał typu venture lub mezzanine. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w słabiej 
rozwiniętych regionach. Instrument ten 
umożliwi inwestycje w fazie ekspansji i 
wzrostu, w połączeniu z instrumentem 
kapitałowym na rzecz wzrostu w ramach 
programu dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP, w tym w fundusze 
funduszy.

Or. en

Poprawka 320
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy zapewni 
pojedynczym przedsiębiorstwom na 
wczesnym etapie („start-up window”) 
kapitał typu venture lub mezzanine. 
Instrument ten umożliwi inwestycje w 
fazie ekspansji i wzrostu, w połączeniu z 
instrumentem kapitałowym na rzecz 
wzrostu w ramach programu dotyczącego 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP, 
w tym w fundusze funduszy.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it (Poprawka językowa dotycząca wersji językowej IT.)
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Uzasadnienie

Termin „equity” może i powinien zostać przetłumaczony na język włoski.

Poprawka 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrumenty te będą elementem centralnym 
działań wchodzących w zakres celu 
szczegółowego „Dostęp do finansowania 
ryzyka”, ale mogą również być
wykorzystane na potrzeby innych celów 
szczególnych programu „Horyzont 2020”.

Instrumenty te będą elementem centralnym 
działań wchodzących w zakres celu 
szczegółowego „Dostęp do finansowania 
ryzyka”, ale mogą również być
wykorzystane na potrzeby innych celów 
szczególnych programu „Horyzont 2020”.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
uczestnictwo przedsiębiorstw lub 
organizacji ze wszystkich państw 
członkowskich w programie było jak 
największe oraz aby znacznie ułatwić
dostęp do finansowania.

Or. en

Poprawka 322
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy oraz „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, 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
i dłużnym w ramach programu 

Instrument kapitałowy oraz „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, 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
i dłużnym w ramach programu 
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dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP.

dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP. Co najmniej jedna 
trzecia budżetu instrumentów 
finansowych w ramach programu 
„Horyzont 2020” zostanie przeznaczona 
na MŚP.

Or. en

Poprawka 323
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy oraz „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, 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
i dłużnym w ramach programu 
dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it(Poprawka językowa dotycząca wersji językowej IT.)

Uzasadnienie

Termin „equity” może i powinien zostać przetłumaczony na język włoski.

Poprawka 324
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
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poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania oraz 
pobudzenia wzrostu społecznego i 
gospodarczego. Z tego względu we 
wszystkich celach szczegółowych 
programu „Horyzont 2020” uwzględniono 
specjalne wsparcie dla działań w zakresie 
upowszechniania (w tym poprzez 
zapewnienie otwartego dostępu do 
wyników badań), komunikacji i dialogu, ze 
szczególnym podkreśleniem kwestii 
komunikowania wyników użytkownikom 
końcowym, obywatelom, organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przedstawicielom przemysłu i decydentom.
W tym celu w ramach programu „Horyzont 
2020” można korzystać z sieci 
przekazywania informacji, 
zcentralizowanych repozytoriów 
cyfrowych i bibliotek cyfrowych.
Podejmowane w związku z programem
„Horyzont 2020” działania w zakresie 
komunikacji mają również na celu dążenie 
do podniesienia publicznej świadomości na 
temat znaczenia badań naukowych i 
innowacji poprzez publikacje, wydarzenia, 
bazy danych, witryny internetowe lub 
ukierunkowane korzystanie z mediów 
społecznych. Obowiązkowe będzie 
zapewnienie otwartego dostępu do 
publikacji naukowych powstałych w 
całości lub po części w ramach 
finansowania ze środków programu 
„Horyzont 2020”. Wspierany będzie
otwarty dostęp do odpowiednich 
publikacji i danych naukowych 
wytworzonych lub zebranych w ramach 
badań naukowych finansowanych z 
programu „Horyzont 2020” z myślą o 
zacieśnieniu współpracy naukowej oraz 
weryfikacji metod i osiągnięć naukowych.

Or. en



AM\907982PL.doc 101/139 PE492.816v01-00

PL

Poprawka 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych. W celu 
uproszczenia dostępu do informacji i 
opracowania instrumentu zawierającego 
wszystkie informacje potrzebne 
społeczności badawczej i uwzględniając 
potrzebę przejrzystości należy 
przeprowadzić przegląd i reformę
instrumentu cyfrowego Cordis, aby działał
on jaśniej i w sposób bardziej elastyczny.

Or. en
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Poprawka 326
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania, 
komunikacji i dialogu, ze szczególnym 
podkreśleniem kwestii komunikowania 
wyników użytkownikom końcowym, 
obywatelom, organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. Oczekuje się
komunikacji uwzględniającej aspekt płci. 
W tym celu w ramach programu „Horyzont 
2020” można korzystać z sieci 
przekazywania informacji. Podejmowane 
w związku z programem „Horyzont 2020” 
działania w zakresie komunikacji mają
również na celu dążenie do podniesienia 
publicznej świadomości na temat 
znaczenia badań naukowych i innowacji 
poprzez publikacje, wydarzenia, bazy 
danych, witryny internetowe lub 
ukierunkowane korzystanie z mediów 
społecznych. Wspierany będzie otwarty 
dostęp do publikacji i danych naukowych 
wytworzonych lub zebranych w ramach 
badań finansowanych z programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en
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Poprawka 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.
Bezpłatny i otwarty dostęp do publikacji 
przygotowanych w wyniku badań
finansowanych ze środków programu 
„Horyzont 2020” będzie miał charakter 
obowiązkowy. Wspierany będzie bezpłatny 
i otwarty dostęp do danych naukowych 
wytworzonych lub zebranych w ramach 
badań finansowanych z programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en



PE492.816v01-00 104/139 AM\907982PL.doc

PL

Poprawka 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania, 
komunikacji i dialogu, ze szczególnym 
podkreśleniem kwestii komunikowania 
wyników użytkownikom końcowym, 
obywatelom, organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.
Wspierany będzie trwały i otwarty dostęp 
do publikacji powstałych w wyniku badań
naukowych finansowanych ze środków 
programu „Horyzont 2020”, a w 
stosownych przypadkach koszty publikacji 
będą kosztami kwalifikowalnymi.

Or. en
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Poprawka 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań 
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość 
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań 
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Kluczową wartość dodaną badań 
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość 
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań 
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.
Komunikacja jest prowadzona w imieniu 
Unii Europejskiej i odpowiednio 
eksponuje ERBN.

Or. fr

Poprawka 330
Lena Kolarska-Bobińska
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Kluczową wartość dodaną badań
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.
Program będzie również promował i 
podkreślał rolę kobiet zajmujących się
badaniami naukowymi i innowacjami.

Or. en

Poprawka 331
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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



AM\907982PL.doc 107/139 PE492.816v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań 
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość 
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań 
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Kluczową wartość dodaną badań 
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość 
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników i do danych 
uzyskanych z badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań 
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Or. fr

Poprawka 332
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie badania naukowe i innowacje 
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opierają się na możliwości otwartego 
dostępu do informacji naukowych, 
dzielenia się nimi oraz ich 
wykorzystywania przez naukowców, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
obywateli. Aby zintensyfikować
przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy, 
darmowy otwarty dostęp online do 
publikacji naukowych, już przewidziany w 
siódmym programie ramowym, powinien 
stanowić regułę dotyczącą publikacji 
naukowych finansowanych ze środków 
publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Ponadto w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy 
zapoczątkować praktykę zapewnienia 
otwartego dostępu do danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych ze środków 
publicznych, aby do 2020 r. regułą stał się
otwarty dostęp do takich danych.

Or. en

Poprawka 333
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy ustanowić dodatkowe warunki 
wykorzystania i upowszechniania 
wyników dotyczących technologii, które 
potencjalnie mogą odpowiadać na główne 
wyzwania społeczne, na przykład 
opracowanie nowej technologii medycznej 
(np. lek, diagnostyka lub szczepionka) lub 
technologii na rzecz zwalczania zmiany 
klimatu.

Or. en
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Poprawka 334
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centralnym punktem kwestii współpracy 
międzynarodowej w programie „Horyzont 
2020” będzie współpraca z trzema 
głównymi grupami krajów, do których 
należą:

Centralnym punktem kwestii współpracy 
międzynarodowej w programie „Horyzont 
2020” będzie współpraca z
uprzemysłowionymi wschodzącymi 
gospodarkami, państwami kandydującymi 
i krajami rozwijającymi się.

Or. fr

Uzasadnienie

Lista grup krajów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest identyczna z listą ujętą w 7. 
PRBR, zmieniona została jedynie kolejność. Kraje wschodzące, które figurowały na tej liście 
jako ostatnie, są obecnie ujęte w pierwszej kolejności. Z powodu braku strategicznego 
podejścia, o czym mowa dwa ustępy dalej (oraz komunikatu komisji w sprawie współpracy 
przewidzianego na jesień), przedwczesne wydaje się ustanowienie priorytetów w odniesieniu 
do poszczególnych grup krajów.

Poprawka 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centralnym punktem kwestii współpracy 
międzynarodowej w programie „Horyzont 
2020” będzie współpraca z trzema 
głównymi grupami krajów, do których 
należą:

Centralnym punktem kwestii współpracy 
międzynarodowej w programie „Horyzont 
2020” będzie współpraca z trzema 
głównymi grupami krajów, do których 
należą: uprzemysłowione wschodzące 
gospodarki, państwa kandydujące i kraje 
rozwijające się.

Or. fr
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Uzasadnienie

Lista grup krajów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest identyczna z listą ujętą w 7.
PRBR, zmieniona została jedynie kolejność. Kraje wschodzące, które figurowały na tej liście 
jako ostatnie, są obecnie ujęte w pierwszej kolejności. Z powodu braku strategicznego 
podejścia, o czym mowa dwa ustępy dalej (oraz komunikatu komisji w sprawie współpracy 
przewidzianego na jesień), przedwczesne wydaje się ustanowienie priorytetów w odniesieniu 
do poszczególnych grup krajów.

Poprawka 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) uprzemysłowione i powstające 
gospodarki;

skreślony

Or. fr

Poprawka 337
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) uprzemysłowione i powstające 
gospodarki;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przeniesiono do głównego ustępu. Z powodu braku strategicznego podejścia, o czym mowa 
dwa ustępy dalej (oraz komunikatu komisji w sprawie współpracy przewidzianego na jesień), 
przedwczesne wydaje się ustanowienie priorytetów w odniesieniu do poszczególnych grup 
krajów.
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Poprawka 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) kraje zainteresowane rozszerzeniem i 
kraje polityki sąsiedztwa; oraz

skreślony

Or. fr

Poprawka 339
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) kraje zainteresowane rozszerzeniem i 
kraje polityki sąsiedztwa; oraz

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przeniesiono do głównego ustepu. Z powodu braku strategicznego podejścia, o czym mowa 
dwa ustępy dalej ( oraz komunikatu komisji w sprawie współpracy przewidzianego na jesień), 
przedwczesne wydaje się ustanowienie priorytetów w odniesieniu do poszczególnych grup 
krajów.

Poprawka 340
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) kraje rozwijające się. skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Przeniesiono do głównego ustepu. Z powodu braku strategicznego podejścia, o czym mowa 
dwa ustępy dalej ( oraz komunikatu komisji w sprawie współpracy przewidzianego na jesień), 
przedwczesne wydaje się ustanowienie priorytetów w odniesieniu do poszczególnych grup 
krajów.

Poprawka 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) kraje rozwijające się. skreślony

Or. fr

Poprawka 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach w ramach 
programu „Horyzont 2020” stosowane 
będą zachęty do współpracy na poziomie 
regionalnym lub międzynarodowym. 
Współpraca międzynarodowa w zakresie 
badań i innowacji stanowi kluczowy aspekt 
globalnych zobowiązań Unii i ma do 
odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z 
krajami rozwijającymi się, np. w dążeniu 
do osiągnięcia Milenijnych Celów 
Rozwoju.

W ramach programu „Horyzont 2020” 
stosowane będą zachęty do współpracy na 
poziomie regionalnym lub 
międzynarodowym. Współpraca 
międzynarodowa w zakresie badań i 
innowacji stanowi kluczowy aspekt 
globalnych zobowiązań Unii i ma do 
odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z 
krajami rozwijającymi się, np. w dążeniu 
do osiągnięcia Milenijnych Celów 
Rozwoju. W myśl unijnej polityki na rzecz 
rozwoju ukierunkowane działania będą 
realizowane z tymi krajami w sektorach 
stanowiących podstawę wzrostu i 
przyczyniających się do integracji 
społecznej w jego ramach, w szczególności 
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w zakresie ochrony społecznej, służby 
zdrowia i edukacji, a także ochrony 
środowiska, środków zapobiegania 
zmianie klimatu i dostosowania do tej 
zmiany.

Or. fr

Poprawka 343
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach w ramach 
programu „Horyzont 2020” stosowane 
będą zachęty do współpracy na poziomie 
regionalnym lub międzynarodowym. 
Współpraca międzynarodowa w zakresie 
badań i innowacji stanowi kluczowy aspekt 
globalnych zobowiązań Unii i ma do 
odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z 
krajami rozwijającymi się, np. w dążeniu 
do osiągnięcia Milenijnych Celów 
Rozwoju.

W ramach programu „Horyzont 2020” 
stosowane będą zachęty do współpracy na 
poziomie regionalnym lub 
międzynarodowym. Współpraca 
międzynarodowa w zakresie badań i 
innowacji stanowi kluczowy aspekt 
globalnych zobowiązań Unii i ma do 
odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z 
krajami rozwijającymi się, np. w dążeniu 
do osiągnięcia Milenijnych Celów 
Rozwoju. W myśl unijnej polityki na rzecz 
rozwoju ukierunkowane działania będą 
realizowane z tymi krajami w sektorach 
stanowiących podstawę wzrostu i 
przyczyniających się do integracji 
społecznej w jego ramach, w szczególności 
w zakresie ochrony społecznej, służby 
zdrowia i edukacji, a także ochrony 
środowiska, środków zapobiegania 
zmianie klimatu i dostosowania do tej 
zmiany.

Or. fr

Poprawka 344
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach w ramach 
programu „Horyzont 2020” stosowane 
będą zachęty do współpracy na poziomie 
regionalnym lub międzynarodowym. 
Współpraca międzynarodowa w zakresie 
badań i innowacji stanowi kluczowy aspekt 
globalnych zobowiązań Unii i ma do 
odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z 
krajami rozwijającymi się, np. w dążeniu 
do osiągnięcia Milenijnych Celów 
Rozwoju.

W ramach programu „Horyzont 2020” 
stosowane będą zachęty do współpracy na 
poziomie regionalnym lub 
międzynarodowym. Współpraca 
międzynarodowa w zakresie badań i 
innowacji stanowi kluczowy aspekt 
globalnych zobowiązań Unii i ma do 
odegrania ważną rolę w partnerstwie Unii z 
krajami rozwijającymi się, np. w dążeniu 
do osiągnięcia Milenijnych Celów 
Rozwoju. W myśl unijnej polityki na rzecz 
rozwoju ukierunkowane działania będą 
realizowane z tymi krajami w sektorach 
stanowiących podstawę wzrostu i 
przyczyniających się do integracji 
społecznej w jego ramach, w szczególności 
w zakresie ochrony społecznej, służby 
zdrowia i edukacji, a także ochrony 
środowiska, środków zapobiegania 
zmianie klimatu i dostosowania do tej 
zmiany.

Or. fr

Uzasadnienie

W odniesieniu do krajów rozwijających się należy przypomnieć, że działania będą 
podejmowane w ramach celów polityki unijnej na rzecz rozwoju określonych w komunikacie 
pt.: „ Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju –  Program działań na rzecz zmian” 
(COM(2011)637) wersja ostateczna.

Poprawka 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 21 programu „Horyzont 2020” 
określono ogólne zasady uczestnictwa dla 

W art. 21 programu „Horyzont 2020” 
określono ogólne zasady uczestnictwa dla 
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organizacji z państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. Ponieważ z reguły w 
przypadku badań i innowacji otwartość
wobec państw trzecich jest źródłem 
znaczących korzyści, w programie
„Horyzont 2020” zostanie zachowana 
zasada ogólnej otwartości, przy 
jednoczesnym zachęcaniu do zapewnienia 
wzajemnego dostępu do programów 
państw trzecich. Jednak w wielu 
obszarach ze względu na ochronę interesu 
europejskiego może być zalecane bardziej 
ostrożne podejście.

organizacji z państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. Ponieważ z reguły w 
przypadku badań i innowacji otwartość
wobec państw trzecich jest źródłem 
znaczących korzyści, w programie
„Horyzont 2020” zostanie zachowana 
zasada ogólnej otwartości, przy 
jednoczesnym zachęcaniu do zapewnienia 
wzajemnego dostępu do programów 
państw trzecich.

Or. en

Poprawka 346
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto realizowane będą liczne
ukierunkowane działania charakteryzujące 
się strategicznym podejściem do kwestii 
współpracy międzynarodowej, oparte na 
wspólnym interesie i wzajemnych 
korzyściach oraz zachęcające do 
koordynacji i synergii z działaniami państw 
członkowskich. W ich zakres wchodzi 
mechanizm wspierania wspólnych 
zaproszeń oraz możliwość 
współfinansowania programów z 
państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi.

Realizowane będą ukierunkowane 
działania charakteryzujące się 
strategicznym podejściem, oparte na 
wspólnym interesie i wzajemnych 
korzyściach. W tych ramach należy dążyć
do koordynacji i synergii z działaniami 
państw członkowskich, a w ich zakres 
wchodzi w szczególności mechanizm 
wspierania wspólnych zaproszeń oraz 
możliwość współfinansowania programów 
z państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi.

Or. fr

Poprawka 347
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto realizowane będą liczne
ukierunkowane działania charakteryzujące 
się strategicznym podejściem do kwestii 
współpracy międzynarodowej, oparte na 
wspólnym interesie i wzajemnych 
korzyściach oraz zachęcające do 
koordynacji i synergii z działaniami państw 
członkowskich. W ich zakres wchodzi 
mechanizm wspierania wspólnych 
zaproszeń oraz możliwość 
współfinansowania programów z 
państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi.

Realizowane będą ukierunkowane 
działania charakteryzujące się 
strategicznym podejściem, oparte na 
wspólnym interesie i wzajemnych 
korzyściach. W tych ramach należy dążyć 
do koordynacji i synergii z działaniami 
państw członkowskich, a w ich zakres 
wchodzi w szczególności mechanizm 
wspierania wspólnych zaproszeń oraz 
możliwość współfinansowania programów 
z państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy bezsprzecznie wspierać koordynację krajowych polityk państw członkowskich, jednak 
zważywszy na praktyczne trudności oraz opóźnienia, jakie wystąpiły podczas realizacji 7. 
PRBR, nie mogą być one uznawane za panaceum. Unia musi mieć również możliwość 
podejmowania skutecznych inicjatyw, nie ograniczając się do powielania bez końca wezwań 
do państw członkowskich o podjęcie wspólnych działań. Te dwie możliwości muszą istnieć 
jednocześnie, czego obecne brzmienie nie gwarantuje w żaden sposób.

Poprawka 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto realizowane będą liczne
ukierunkowane działania charakteryzujące 
się strategicznym podejściem do kwestii 
współpracy międzynarodowej, oparte na 
wspólnym interesie i wzajemnych 
korzyściach oraz zachęcające do 
koordynacji i synergii z działaniami państw 
członkowskich. W ich zakres wchodzi 

Realizowane będą ukierunkowane 
działania charakteryzujące się 
strategicznym podejściem, oparte na 
wspólnym interesie i wzajemnych 
korzyściach. W tych ramach należy dążyć 
do koordynacji i synergii z działaniami 
państw członkowskich, a w ich zakres 
wchodzi w szczególności mechanizm 
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mechanizm wspierania wspólnych 
zaproszeń oraz możliwość 
współfinansowania programów z 
państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi.

wspierania wspólnych zaproszeń oraz 
możliwość współfinansowania programów 
z państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy bezsprzecznie wspierać koordynację krajowych polityk państw członkowskich, jednak 
zważywszy na praktyczne trudności oraz opóźnienia, jakie wystąpiły podczas realizacji 7. 
PRBR, nie mogą być one uznawane za panaceum. Unia musi mieć również możliwość 
podejmowania skutecznych inicjatyw, nie ograniczając się do powielania bez końca wezwań 
do państw członkowskich o podjęcie wspólnych działań. Te dwie możliwości muszą istnieć 
jednocześnie, czego obecne brzmienie nie gwarantuje w żaden sposób.

Poprawka 349
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontynuacja „Partnerstwa między 
Europą a krajami rozwijającymi się w 
zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego badania kliniczne dla celów 
interwencji medycznych w zwalczaniu 
HIV, malarii i gruźlicy;

a) kontynuacja i umocnienie „Partnerstwa 
między Europą a krajami rozwijającymi się 
w zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego badania kliniczne dla celów 
interwencji medycznych w zwalczaniu 
HIV, malarii i gruźlicy;

Or. fr

Uzasadnienie

Pomimo początkowych trudności zdaje się, że EDCTP nabrało pełnego tempa i okazało się 
wystarczająco skuteczne, by przyciągnąć znaczne finansowanie z zewnątrz. Przy założeniu, że 
przeznaczone na nie środki ulegną zwiększeniu, objęcie jego zakresem również chorób 
zakaźnych, obecnie pomijanych, wydaje się uzasadnione.

Poprawka 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho



PE492.816v01-00 118/139 AM\907982PL.doc

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontynuacja „Partnerstwa między 
Europą a krajami rozwijającymi się w 
zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego badania kliniczne dla celów 
interwencji medycznych w zwalczaniu 
HIV, malarii i gruźlicy;

a) kontynuacja i umocnienie „Partnerstwa 
między Europą a krajami rozwijającymi się 
w zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego badania kliniczne dla celów 
interwencji medycznych w zwalczaniu 
HIV, malarii i gruźlicy;

Or. fr

Uzasadnienie

Pomimo początkowych trudności zdaje się, że EDCTP nabrało pełnego tempa i okazało się 
wystarczająco skuteczne, by przyciągnąć znaczne finansowanie z zewnątrz. Przy założeniu, że 
przeznaczone na nie środki ulegną zwiększeniu, objęcie jego zakresem również chorób 
zakaźnych, obecnie pomijanych, wydaje się uzasadnione.

Poprawka 351
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontynuacja „Partnerstwa między 
Europą a krajami rozwijającymi się w 
zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego badania kliniczne dla celów 
interwencji medycznych w zwalczaniu 
HIV, malarii i gruźlicy;

a) kontynuacja i umocnienie „Partnerstwa 
między Europą a krajami rozwijającymi się 
w zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego badania kliniczne dla celów 
interwencji medycznych w zwalczaniu 
HIV, malarii i gruźlicy;

Or. fr

Poprawka 352
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 6 – litera f a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) badania z dziedziny radioastronomii 
między Europą a Afryką, postulowane 
przez Parlament Europejski w przyjętym 
oświadczeniu pisemnym 45/2011 oraz na 
szczycie Unii Afrykańskiej, które 
stanowiłyby dźwignię dla własnych 
inwestycji Afryki i geograficznie 
korzystnego położenia z myślą o 
partnerstwie z Europą, korzystnym dla 
obydwu stron.

Or. en

Poprawka 353
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 6 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) W ramach tego podejścia należy 
docelowo przeznaczyć 4% środków 
budżetowych programu „Horyzont 2020” 
na działania w ramach współpracy 
międzynarodowej.

Or. fr

Poprawka 354
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach tego podejścia należy docelowo 
przeznaczyć 4% środków budżetowych 
programu „Horyzont 2020” na działania 
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w ramach współpracy międzynarodowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Wskazanie odsetka środków przeznaczonego na działania w ramach współpracy 
międzynarodowej jest zgodne z art. 180 i 182 TFUE. Jest jeszcze zbyt wcześnie, by określić, 
jaką część zajmują te działania w ramach 7. PRBR, gdyż zidentyfikowany został w nim 
wyłącznie budżet przeznaczony na działania horyzontalne, lecz odsetek ten powinien 
kształtować się na poziomie 2 do 2,5%. Przedstawiony odsetek 4% odpowiada średniej 
zaobserwowanej w latach 1990–2006.

Poprawka 355
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzone będą zachęty do działań 
przekrojowych łączących część I 
„Doskonała baza naukowa” z wyzwaniami 
społecznymi oraz technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi w celu 
wspólnego rozwijania nowych dziedzin 
wiedzy, przyszłych i powstających 
technologii, infrastruktur badawczych oraz 
kluczowych kompetencji. Infrastruktury 
badawcze będą ponadto przygotowane do 
szerszego wykorzystania w 
społeczeństwie, np. przez służby publiczne, 
w propagowaniu nauki, bezpieczeństwa 
cywilnego i kultury. Ponadto w trakcie 
realizacji proces wyznaczania priorytetów 
w działaniach bezpośrednich Wspólnego 
Centrum Badawczego oraz działalności 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii (EIT) będzie odpowiednio 
skoordynowany z innymi częściami 
programu „Horyzont 2020”.

Wprowadzone będą zachęty do działań 
przekrojowych łączących część I 
„Doskonała baza naukowa” z wyzwaniami 
społecznymi oraz technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi w celu 
wspólnego rozwijania nowych dziedzin 
wiedzy, przyszłych i powstających 
technologii, infrastruktur badawczych oraz 
kluczowych kompetencji. Infrastruktury 
badawcze będą ponadto przygotowane do 
szerszego wykorzystania w 
społeczeństwie, np. przez służby publiczne, 
w propagowaniu nauki, bezpieczeństwa 
cywilnego i kultury. Z tego punktu 
widzenia publikacje uniwersyteckie i 
naukowe stanowią zasadniczy element 
infrastruktur badawczych. Najważniejsze 
jest zatem, aby wyniki badań uzyskane i 
zweryfikowane dzięki pracy naukowców 
finansowanych przez Unię były 
udostępnione ogółowi społeczności 
naukowej. Ponadto w trakcie realizacji 
proces wyznaczania priorytetów w 
działaniach bezpośrednich Wspólnego 
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Centrum Badawczego oraz działalności 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii (EIT) będzie odpowiednio 
skoordynowany z innymi częściami 
programu „Horyzont 2020”.

Or. fr

Poprawka 356
Anna Záborská, Jan Bøezina

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wielu przypadkach skuteczne wnoszenie 
wkładu w cele strategii „Europa 2020” i
„Unia innowacji” będzie wymagało 
opracowania interdyscyplinarnych 
rozwiązań o charakterze przekrojowym w 
odniesieniu do wielu naukowych celów 
programu „Horyzont 2020”. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na 
odpowiedzialne badania naukowe i 
innowacje. Uwzględniona zostanie
stanowiąca zagadnienie przekrojowe
kwestia płci w celu naprawienia braku 
równowagi między sytuacją kobiet i 
mężczyzn oraz włączenia wymiaru płci w 
zakres planowania i treść badań
naukowych i innowacji. Program
„Horyzont 2020” zawiera specjalne 
przepisy, które mają na celu zachęcanie do 
tego rodzaju działań przekrojowych, w tym 
poprzez efektywne łączenie środków 
budżetowych. Ponadto w przypadku 
wyzwań społecznych i technologii 
wspomagających i przemysłowych zawiera 
np. możliwość skorzystania z przepisów 
dotyczących instrumentów finansowych i 
specjalnego instrumentu przeznaczonego 
dla MŚP.

W wielu przypadkach skuteczne wnoszenie 
wkładu w cele strategii „Europa 2020” i
„Unia innowacji” będzie wymagało 
opracowania interdyscyplinarnych 
rozwiązań o charakterze przekrojowym w 
odniesieniu do wielu naukowych celów 
programu „Horyzont 2020”. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na 
odpowiedzialne badania naukowe i 
innowacje. Uwzględniona zostanie kwestia 
równych szans dla kobiet i mężczyzn jako
zagadnienie przekrojowe w celu 
naprawienia braku równowagi między 
sytuacją kobiet i mężczyzn. Program 
„Horyzont 2020” musi szanować
doskonałość naukową i kwalifikacje 
zawodowe naukowców przy promowaniu 
równych szans mężczyzn i kobiet w 
zakresie badań naukowych i innowacji.
Program „Horyzont 2020” zawiera 
specjalne przepisy, które mają na celu 
zachęcanie do tego rodzaju działań
przekrojowych, w tym poprzez efektywne 
łączenie środków budżetowych. Ponadto w 
przypadku wyzwań społecznych i 
technologii wspomagających i 
przemysłowych zawiera np. możliwość
skorzystania z przepisów dotyczących 
instrumentów finansowych i specjalnego 
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instrumentu przeznaczonego dla MŚP.

Or. en

Poprawka 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wyróżnienia najlepszych 
podmiotów i najlepiej zrealizowanych 
projektów dotowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020” w każdej 
dziedzinie tematycznej we wszystkich 
filarach przyznawane będą symboliczne 
nagrody.

Or. en

Poprawka 358
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, bezpieczeństwo 
cybernetyczne, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu lub kwestii płci, 
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pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

nanomedycyna, nowoczesne materiały dla 
lekkich pojazdów lub opracowanie 
procesów i produktów przemysłowych 
opartych na biologii. Zostanie więc 
udzielone wsparcie na rzecz osiągnięcia 
silnej synergii między wyzwaniami 
społecznymi a rozwojem rodzajowych 
technologii wspomagających i 
przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Or. en

Poprawka 359
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna,
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nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

inżynieria genetyczna roślin, nowoczesne 
materiały dla lekkich pojazdów lub 
opracowanie procesów i produktów 
przemysłowych opartych na biologii.
Zostanie więc udzielone wsparcie na rzecz 
osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Or. en

Poprawka 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą: 
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą: 
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, bardziej 
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nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

przewidywalne i dostosowane do potrzeb 
ludzkich metody badań, ocena ryzyka i
badania medyczne, nowoczesne materiały 
dla lekkich pojazdów lub opracowanie 
procesów i produktów przemysłowych 
opartych na biologii. Zostanie więc 
udzielone wsparcie na rzecz osiągnięcia 
silnej synergii między wyzwaniami 
społecznymi a rozwojem rodzajowych
technologii wspomagających i 
przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą 
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważnym wyzwaniem społecznym jest zapewnienie zdrowego i aktywnego życia. 
Skuteczniejsze, bardziej przewidywalne i lepiej dostosowane do potrzeb ludzkich badania, 
które pozwolą odpowiedzieć na to wyzwanie, są pilnie potrzebne.

Poprawka 361
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
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są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań
technologicznych i dla uczciwej 
gospodarki. Do przykładowych obszarów,
w których można rozwijać tego rodzaju 
oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych oraz innowacji 
społecznych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia, w tym 
również organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, muszą wykazać pełne 
zaangażowanie w ich realizację, a w wielu 
przypadkach konieczne będą działania na 
rzecz połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne. Sukces 
wprowadzania niezbędnych zmian zależy 
od publicznego zaangażowania w naukę i 
innowacje oraz od wynikających stąd 
korzyści.

Or. en

Poprawka 362
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu (w tym 
transportu morskiego), włączenie ochrony 
klimatu, nanomedycyna, nowoczesne 
materiały dla lekkich pojazdów lub 
opracowanie procesów i produktów 
przemysłowych opartych na biologii.
Zostanie więc udzielone wsparcie na rzecz 
osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Or. en

Poprawka 363
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą: 
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą 
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą: 
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów 
i produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. 
W tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą 
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne. W tym celu ważną 
rolę do odegrania mają platformy 
inteligentnej specjalizacji, zwłaszcza jeśli 
chodzi o tworzenie w sieci i nawiązywanie 
kontaktów, wymianę informacji, 
partnerstwa i wspieranie polityki badań 
i innowacji, uwzględniając szczególną 
sytuację regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. pt
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Uzasadnienie

Rola platform inteligentnej specjalizacji jest kluczowa jeśli chodzi o wymianę informacji 
i zaangażowanie podmiotów, które reprezentują różne perspektywy realizacji wymienionych 
celów; zgodnie z wymienionym komunikatem o programie „Horyzont 2020” (COM(2011)808 
final) należy uwzględnić szczególne warunki regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka 364
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia, a 
zwłaszcza organizacje przedstawicielskie 
społeczeństwa obywatelskiego, muszą być
w pełni zaangażowane w określenie 
tematyki badań, a także w ich realizację, a 
w wielu przypadkach konieczne będą 
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wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

działania na rzecz połączenia środków 
finansowych przeznaczonych na dane 
technologie wspomagające i przemysłowe 
oraz wyzwania społeczne.

Or. fr

Poprawka 365
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
kwestię koordynacji działań
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” z działaniami 
wspieranymi w ramach innych unijnych 
programów finansowania, takimi jak 
wspólna polityka rolna, wspólna polityka 
rybołówstwa lub Erasmus dla wszystkich: 
unijny program dotyczący edukacji, 
szkolenia, młodzieży i sportu oraz 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu”. 
Odnosi się to również do odpowiedniego 
połączenia ze środkami finansowymi 
funduszu spójności, gdy wspieranie 
tworzenia potencjału w zakresie badań
naukowych i innowacji na poziomie 
regionalnym może pełnić funkcję
„schodów wiodących do doskonałości”, 
ustanowienia regionalnych ośrodków 
doskonałości, które może przyczynić się do 
zmniejszenia podziału w Europie pod 
względem innowacyjności, lub wspierania 
demonstracji w wielkiej skali i projektów 
linii pilotażowych, które mogą okazać się
pomocne w osiągnięciu w Europie celu, 
jakim jest wiodąca pozycja w przemyśle.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
kwestię koordynacji działań
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” z działaniami 
wspieranymi w ramach innych unijnych 
programów finansowania, takimi jak 
wspólna polityka rolna, wspólna polityka 
rybołówstwa lub Erasmus dla wszystkich: 
unijny program dotyczący edukacji, 
szkolenia, młodzieży i sportu oraz 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu”. 
Odnosi się to również do odpowiedniego 
połączenia ze środkami finansowymi 
funduszu spójności, gdy wspieranie 
tworzenia potencjału w zakresie badań
naukowych i innowacji na poziomie 
regionalnym może pełnić funkcję
„schodów wiodących do doskonałości”, 
ustanowienia regionalnych ośrodków 
doskonałości, które może przyczynić się do 
zmniejszenia podziału w Europie pod 
względem innowacyjności, lub wspierania 
demonstracji w wielkiej skali i projektów 
linii pilotażowych, które mogą okazać się
pomocne w osiągnięciu w Europie celu, 
jakim jest wiodąca pozycja w przemyśle.
Synergia ta powinna pozwolić słabiej 
rozwiniętym regionom na równoprawny 
dostęp do programów w ramach 
inicjatywy „Horyzont 2020” bez szkody 
dla głównego celu polityki spójności.
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Poprawka 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
kwestię koordynacji działań
finansowanych w ramach programu
„Horyzont 2020” z działaniami 
wspieranymi w ramach innych unijnych 
programów finansowania, takimi jak 
wspólna polityka rolna, wspólna polityka 
rybołówstwa lub Erasmus dla wszystkich:
unijny program dotyczący edukacji, 
szkolenia, młodzieży i sportu oraz
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu”.
Odnosi się to również do odpowiedniego 
połączenia ze środkami finansowymi 
funduszu spójności, gdy wspieranie 
tworzenia potencjału w zakresie badań
naukowych i innowacji na poziomie 
regionalnym może pełnić funkcję
„schodów wiodących do doskonałości”,
ustanowienia regionalnych ośrodków 
doskonałości, które może przyczynić się
do zmniejszenia podziału w Europie pod 
względem innowacyjności, lub wspierania 
demonstracji w wielkiej skali i projektów
linii pilotażowych, które mogą okazać się
pomocne w osiągnięciu w Europie celu, 
jakim jest wiodąca pozycja w przemyśle.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
kwestię koordynacji działań
finansowanych w ramach programu
„Horyzont 2020” z działaniami 
wspieranymi w ramach innych unijnych 
programów finansowania, takimi jak 
wspólna polityka rolna, wspólna polityka 
rybołówstwa lub Erasmus dla wszystkich:
unijny program dotyczący edukacji, 
szkolenia, młodzieży i sportu oraz
program „Zdrowie na rzecz wzrostu”, 
program LIFE oraz rezerwa dla nowych 
podmiotów wchodzących na rynek 
(NER300). Odnosi się to również do 
odpowiedniego połączenia ze środkami 
finansowymi funduszu spójności, gdy 
wspieranie tworzenia potencjału w zakresie 
badań naukowych i innowacji na poziomie 
regionalnym może pełnić funkcję
„korytarza do doskonałości”, ustanowienie
regionalnych ośrodków doskonałości może 
przyczynić się do zmniejszenia podziału w 
Europie pod względem innowacyjności, a 
wspieranie projektów demonstracyjnych o 
dużej skali i pilotażowych projektów
liniowych może okazać się pomocne w 
osiągnięciu w Europie celu, jakim jest 
wiodąca pozycja w przemyśle.

Or. en

Poprawka 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Kriðjânis Kariòð, Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wykorzystać efekty synergii między 
różnymi obszarami polityki, zarówno w 
programie „Horyzont 2020”, jak i w 
polityce spójności należy wprowadzić
instrumenty służące osiąganiu 
doskonałości. Należy wprowadzić środki 
służące określaniu potencjału najbardziej 
obiecujących ośrodków („ośrodki 
doskonałości”), zapewniając im pieczęć
doskonałości.

Or. en

Poprawka 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniana wyżej koordynacja obejmuje 
właściwe połączenia ze środkami 
finansowymi na politykę spójności, gdzie 
wsparcie dla tworzenia potencjału na 
rzecz badań i innowacji na szczeblu 
regionalnym może stanowić „korytarz do 
doskonałości”, a ustanowienie 
regionalnych centrów doskonałości może 
przyczynić się do poprawy innowacyjności 
w Europie. Należy wykorzystać fundusze 
strukturalne w ich pełnym zakresie w celu 
wsparcia tworzenia potencjału w 
regionach za pomocą specjalnych działań
służących tworzeniu centrów 
doskonałości, modernizacji 
uniwersytetów, zakupowi wyposażenia 
naukowego, lokalnemu transferowi 
technologii, wsparciu dla podmiotów 
rozpoczynających działalność i firm typu 
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spin-off, lokalnym interakcjom między 
środowiskami przemysłowymi i 
akademickimi, tworzeniu klastrów w 
priorytetowych obszarach programu 
„Horyzont 2020” oraz jako źródło małych 
dotacji udzielanych na przygotowanie 
wniosków składanych do programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Carvalho, poprawka 38.

Poprawka 369
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie w Europie zrównoważonego 
wzrostu wymaga optymalizacji wkładu 
wnoszonego przez podmioty publiczne i 
prywatne. Optymalizacja ta ma zasadnicze 
znaczenie dla konsolidacji europejskiej 
przestrzeni badawczej oraz realizacji 
inicjatyw „Unia innowacji”, „Agenda 
cyfrowa” oraz innych inicjatyw 
przewodnich strategii „Europa 2020”.
Ponadto odpowiedzialne prowadzenie 
badań i innowacji wymaga stosowania 
najlepszych rozwiązań wynikających z 
wzajemnych oddziaływań między 
partnerami reprezentującymi różne 
spojrzenia, ale mającymi wspólne interesy.

Osiągnięcie w Europie zrównoważonego 
wzrostu wymaga optymalizacji wkładu 
wnoszonego przez podmioty publiczne i 
prywatne. Zwłaszcza aby osiągnąć cel, 
jakim jest przeznaczanie w UE 3% 
środków na inwestycje w badania 
naukowe i rozwojowe, niezbędny jest 
znaczny wzrost inwestycji prywatnych w 
badania naukowe i innowacje. 
Optymalizacja ta ma zasadnicze znaczenie 
dla konsolidacji europejskiej przestrzeni 
badawczej oraz realizacji inicjatyw „Unia 
innowacji”, „Agenda cyfrowa” oraz innych 
inicjatyw przewodnich strategii „Europa 
2020”. W tym celu środki unijne powinny 
w jak największym stopniu funkcjonować
jako dźwignia w stosunku do inwestycji 
prywatnych i publicznych. Ponadto 
odpowiedzialne prowadzenie badań i 
innowacji wymaga stosowania najlepszych 
rozwiązań wynikających z wzajemnych 
oddziaływań między partnerami 
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reprezentującymi różne spojrzenia, ale 
mającymi wspólne interesy.

Or. en

Poprawka 370
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W programie „Horyzont 2020” określono 
zakres i przejrzysty zestaw kryteriów 
dotyczących stanowienia partnerstw 
publiczno-publicznych i publiczno-
prywatnych. Partnerstwa publiczno-
prywatne mogą opierać się na ustaleniach 
umownych między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, a w 
ograniczonej liczbie przypadków mogą
stanowić formalne partnerstwa publiczno-
prywatne (np. wspólne inicjatywy 
technologiczne i inne wspólne 
przedsiębiorstwa).

W programie „Horyzont 2020” określono 
zakres i przejrzysty zestaw kryteriów 
dotyczących stanowienia partnerstw 
publiczno-publicznych i publiczno-
prywatnych. Partnerstwo publiczno-
prywatne może opierać się na ustaleniach 
umownych między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, a fundusze 
publiczne stanowią dźwignię w stosunku 
do rzeczywistych prywatnych inwestycji, 
których celem są rezultaty wartościowe 
zarówno dla sektora prywatnego, jak i 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 371
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istniejące partnerstwa publiczno-publiczne 
i publiczno-prywatne mogą uzyskać
wsparcie w ramach programu „Horyzont 
2020”, jeżeli uwzględniają cele tego 
programu, spełniają kryteria określone w 
programie „Horyzont 2020” i wykazały się

Istniejące partnerstwa publiczno-publiczne 
i publiczno-prywatne mogą uzyskać
wsparcie w ramach programu „Horyzont 
2020”, jeżeli uwzględniają cele tego 
programu, spełniają kryteria określone w 
programie „Horyzont 2020” i wykazały się
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znaczącymi postępami w ramach siódmego 
programu ramowego w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
(7PR).

znaczącymi postępami w ramach siódmego 
programu ramowego w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
(7PR). Ośrodki naukowe i muzea 
realizujące ideę partnerstwa 
publiczno-prywatnego z instytucjami 
naukowymi, przedsiębiorstwami, 
stowarzyszeniami i obywatelami również
mogą otrzymać wsparcie z programu 
„Horyzont 2020”, jeżeli stawiają czoła 
najważniejszym wyzwaniom społecznym w 
ramach strategii leżącej u podstaw tego 
programu.

Or. en

Poprawka 372
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przedsiębiorstwa ustanowione w 
ramach 7PR na mocy art. 187 Traktatu, 
którym można przyznać dodatkowe 
wsparcie na wyżej wymienionych 
warunkach, obejmują: inicjatywę w 
sprawie leków innowacyjnych (IMI), 
„Czyste niebo”, projekt badawczy ATM w 
jednolitej Europejskiej Przestrzeni 
Powietrznej (SESAR), technologie ogniw 
paliwowych I technologie wodorowe 
(FCH) oraz systemy wbudowane 
(ARTEMIS) i technologie 
nanoelektroniczne (ENIAC). Dwie ostatnie 
można połączyć w pojedynczą inicjatywę.

Wspólne przedsiębiorstwa ustanowione w 
ramach 7PR na mocy art. 187 Traktatu, 
którym można przyznać dodatkowe 
wsparcie na wyżej wymienionych 
warunkach, obejmują: inicjatywę w 
sprawie leków innowacyjnych (IMI), 
„Czyste niebo”, projekt badawczy ATM w 
jednolitej Europejskiej Przestrzeni 
Powietrznej (SESAR), technologie ogniw 
paliwowych I technologie wodorowe 
(FCH) oraz systemy wbudowane 
(ARTEMIS) i technologie 
nanoelektroniczne (ENIAC). Dwie ostatnie 
można połączyć w pojedynczą inicjatywę.
Wsparcie będzie zależało od analizy 
kosztów i korzyści oraz dogłębnej oceny 
ich zarządzania i funkcjonowania z 
uwzględnieniem kryteriów w zakresie 
dostępności, przejrzystości, efektywności i 
skuteczności.
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Poprawka 373
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu „Horyzont 2020” 
można zainicjować kolejne partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne
pod warunkiem spełnienia przez nie 
określonych kryteriów. Do tej grupy należą
partnerstwa w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
dziedzinie fotoniki i robotyki, 
zrównoważonych przemysłów
przetwórczych, sektorów przemysłu 
opartych na biologii oraz technologii 
bezpieczeństwa w zakresie nadzoru granic 
morskich.

W ramach programu „Horyzont 2020” 
można zainicjować kolejne formy
partnerstwa publiczno-publicznego i 
publiczno-prywatnego pod warunkiem 
spełnienia przez nie określonych kryteriów, 
jeżeli zakres wymaganych celów do 
realizacji uzasadnia taki układ oraz jeżeli 
można wykazać, że inne formy 
partnerstwa ani instrumenty finansowe 
nie umożliwiają osiągnięcia pożądanych 
celów i nie gwarantują niezbędnego 
efektu dźwigni ani odpowiedniego 
zaangażowania podmiotów. Do tej grupy 
należą formy partnerstwa w zakresie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w dziedzinie fotoniki i 
robotyki, zrównoważonych sektorów
przetwórczych lub sektorów przemysłu 
opartych na biologii.

Or. en

Poprawka 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu „Horyzont 2020” 
można zainicjować kolejne partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne 

W ramach programu „Horyzont 2020” 
można zainicjować kolejne partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne 
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pod warunkiem spełnienia przez nie 
określonych kryteriów. Do tej grupy należą 
partnerstwa w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
dziedzinie fotoniki i robotyki, 
zrównoważonych przemysłów 
przetwórczych, sektorów przemysłu 
opartych na biologii oraz technologii 
bezpieczeństwa w zakresie nadzoru granic 
morskich.

pod warunkiem spełnienia przez nie 
określonych kryteriów. Do tej grupy należą 
partnerstwa w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
dziedzinie fotoniki i robotyki, 
zrównoważonych przemysłów 
przetwórczych, sektorów przemysłu 
opartych na biologii, w zakresie 
telemedycyny i urządzeń do leczenia w 
domu, produktów farmaceutycznych oraz 
technologii bezpieczeństwa w zakresie 
nadzoru granic morskich.

Or. sl

Poprawka 375
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przeprowadzi kompleksową
ewaluację i ocenę skutków partnerstwa 
pilotażowego realizowanego w ramach 
siódmego programu ramowego (wspólne 
platformy technologiczne, partnerstwo 
publiczno-prywatne w ramach 
europejskiego programu odbudowy 
gospodarczej oraz wspólnoty wiedzy i 
innowacji ustanowione przez Europejski 
Instytut Innowacji i Technologii), zanim 
dokona skonsolidowania wsparcia na 
rzecz istniejących form partnerstwa lub 
zanim udzieli wsparcia dodatkowym 
formom partnerstwa. W oparciu o 
ewaluację i ocenę Komisja przedłoży w 
trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” wnioski w sprawie udoskonalenia 
zarządzania i funkcjonowania ustalonych 
form partnerstwa publiczno-prywatnego, 
aby zagwarantować lepsze efekty i wyższą
skuteczność oraz otwarty i przejrzysty 
sposób funkcjonowania, a także aby 



PE492.816v01-00 138/139 AM\907982PL.doc

PL

uniknąć konfliktu interesów. Ocena i 
przegląd będą się koncentrować w 
szczególny sposób na wpływie na MŚP 
oraz mniejsze organizacje badawcze, aby 
zagwarantować większe ich 
zaangażowanie zarówno na etapie 
ustalania programów badawczych, jak i 
uczestnictwa w nich.

Or. en

Poprawka 376
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wszystkich wyżej 
wymienionych form partnerstwa zachęca 
się do współpracy i osiągania efektów 
synergii z Europejskim Instytutem 
Innowacji i Technologii, a także z jego 
wspólnotami wiedzy i innowacji. 
Możliwości współpracy należy zbadać
zwłaszcza w dziedzinie edukacji, aby 
powiększyć zasób talentów w Europie i 
zadbać o to, by w przyszłości nie zabrakło 
wysoce utalentowanych naukowców i 
pracowników naukowych.

Or. en

Poprawka 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja powinna zapewnić pojedyncze 
źródło finansowania z wyjątkiem sytuacji, 
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w których istnieje wyraźne porozumienie 
między Komisją a państwami 
członkowskimi w zakresie zapewnienia 
wystarczających środków na wspólne 
finansowanie konkretnej inicjatywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zinstytucjonalizowane PPP wiążą się z wysokimi kosztami administracyjnymi, a ich 
przygotowanie zajmuje dużo czasu. Nowe PPP spełniające zdefiniowane kryteria powinny być
oparte na modelu finansowania z pojedynczym źródłem finansowania. Pojedyncze źródło 
finansowania w programie „Horyzont 2020” stanowi preferowane rozwiązanie w odniesieniu 
do uproszczenia wdrażania projektów i zapewniania równych szans na udział we wszystkich 
państwach uczestniczących w programie.


