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Poprawka 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2. Zaopatrzenie w tanią niskoemisyjną 
energię elektryczną

3.2. Zaopatrzenie w zrównoważoną
niskoemisyjną energię elektryczną

Or. en

Poprawka 755
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2. Zaopatrzenie w tanią niskoemisyjną 
energię elektryczną

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 756
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2. Zaopatrzenie w tanią niskoemisyjną
energię elektryczną

3.2. Zaopatrzenie w tanią energię 
elektryczną o niewielkim stopniu ryzyka 
i pochodzącą z odnawialnych źródeł

Or. en
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Poprawka 757
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W szczególności odnosi się to 
takich działań jak:

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty
i przestarzałe struktury rynku energii.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych zrównoważonych metod. Aby do tego 
doprowadzić, co najmniej trzy czwarte 
budżetu w linii „Bezpieczna, ekologiczna 
i efektywna energia” jest przeznaczane na 
technologie pozyskujące energię 
z odnawialnych źródeł oraz na 
efektywność energetyczną. W 
szczególności odnosi się to do takich 
działań jak:

Or. en

Poprawka 758
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
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wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W szczególności odnosi się to
takich działań jak:

wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. Od siódmego programu 
ramowego energia z odnawialnych źródeł 
znacząco zmniejszyła koszty; jednakże
w celu dalszych redukcji co najmniej 2/3 
budżetu przyznanego temu wyzwaniu 
należy przeznaczyć na technologie 
pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych, a dotyczy to 
w szczególności takich działań jak:

Or. en

Uzasadnienie

Sprawą podstawowej wagi jest, by UE przeznaczała odpowiednie środki finansowe na cele 
określone w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz mapie drogowej na rzecz 
energii do roku 2050, w których przewiduje się wzrost udziału OŹE z 55% do 75% 
w ostatecznym zużyciu energii brutto oraz do 97% w zużyciu energii elektrycznej do roku 
2050, po najniższych możliwych kosztach.

Poprawka 759
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej. 
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty. 
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej. 
Wprowadzanie niskoemisynych metod
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty. 
Pilnie należy znaleźć trwałe rozwiązania, 
które przyczynią się do ograniczenia 
kosztów i uczynienia ich przystępnymi 
oraz konkurencyjnymi, charakteryzujące 
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przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod.

się wyższą wydajnością w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
niskoemisyjnej produkcji energii i 
koncentrujące się w szczególności na niżej 
przedstawionych celach.

Or. it

Poprawka 760
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W szczególności odnosi się to 
takich działań jak:

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej, opartej na źródłach 
odnawialnych i efektywnej energetycznie
gospodarki. Wprowadzanie odnawialnych
metod wytwarzania energii elektrycznej 
przebiega zbyt wolno również ze względu 
na fakt, że obecne systemy energetyczne są 
zaprojektowane dla starego typu instalacji 
i technologii, które do dziś pochłaniają 
ogromną większość ogólnoświatowych 
i europejskich dotacji na badania 
naukowe. Pilnie należy znaleźć 
rozwiązania, które przyczynią się do 
ograniczenia barier wejściowych, 
charakteryzujące się wyższą wydajnością 
i zrównoważeniem w celu przyspieszenia 
rynkowego zastosowania tych metod
opierających się na odnawialnych 
źródłach. W szczególności odnosi się to do
takich działań jak:

Or. en

Poprawka 761
Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W szczególności odnosi się to 
takich działań jak:

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. Koszty odnawialnych źródeł 
energii wyraźnie zmniejszyły się
w ostatnich latach.  Aby ułatwić dalsze 
obniżanie kosztów i pobudzić rozwój 
odnawialnych źródeł energii, należy 
przeznaczyć na nie co najmniej 2/3 
budżetu przyznanego temu wyzwaniu. W 
szczególności odnosi się to do takich 
działań jak:

Or. en

Poprawka 762
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
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kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W szczególności odnosi się to 
takich działań jak:

kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W związku z tym co najmniej 
dwie trzecie proponowanego budżetu 
przeznaczonego na energię niejądrową 
należy przeznaczyć na technologie 
pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz efektywność 
energetyczną, co dotyczy w szczególności:

Or. en

Poprawka 763
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W szczególności odnosi się to 
takich działań jak:

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. Jednocześnie przejściowe 
źródła energii wykorzystujące paliwa 
muszą zostać ulepszone, by ograniczyć 
swoje emisje i oddziaływanie na 
środowisko, dopóki nie będzie można ich 
zastąpić niskoemisyjnymi alternatywami. 
W szczególności odnosi się to takich 
działań jak:

Or. en
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Poprawka 764
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W szczególności odnosi się to
takich działań jak:

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. Działania powinny skupiać 
się na badaniach i innowacjach
w sektorze technologii pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych, między 
innymi takich jak energia fotowoltaiczna, 
słoneczna, termiczna i wiatrowa, by 
poprawić ich wydajność i zmniejszyć 
związane z nimi koszty, co zwiększy ich 
konkurencyjność rynkową. Jest to 
niezbędne w szczególności przy takich
działaniach, jak:

Or. en

Poprawka 765
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej 
w instalacjach lądowej i morskiej 

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej 
w instalacjach lądowej i morskiej 
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energetyki wiatrowej o około 20 % 
w porównaniu z 2010 r., zwiększenie 
udziału morskiej energetyki wiatrowej oraz 
umożliwienie właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie 
i demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej 
o większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak 
i morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji.

energetyki wiatrowej o około 20 % 
w porównaniu z 2010 r., zwiększenie 
udziału morskiej energetyki wiatrowej oraz 
umożliwienie właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie 
i demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej 
o większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak 
i morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji. W tym celu 
należy wspierać współpracę z innymi 
częściami programu Horyzont 2020 
dotyczącymi badań nad dostępnością, 
wytwarzaniem i zastępowaniem 
nowatorskich i technologicznych 
materiałów, w tym pierwiastków ziem 
rzadkich, oraz innych strategicznych 
zasobów, które są niezbędne dla turbin 
wiatrowych.

Or. en

Poprawka 766
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej w 
instalacjach lądowej i morskiej energetyki 
wiatrowej o około 20 % w porównaniu z 
2010 r., zwiększenie udziału morskiej 
energetyki wiatrowej oraz umożliwienie 
właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie i 
demonstrację następnej generacji 

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej w 
instalacjach lądowej i morskiej energetyki 
wiatrowej o około 20 % w porównaniu z 
2010 r., zwiększenie udziału morskiej 
energetyki wiatrowej oraz umożliwienie 
właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie i 
demonstrację następnej generacji 
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systemów konwersji energii wiatrowej o 
większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak i 
morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji.

systemów konwersji energii wiatrowej o 
większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak i 
morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji. W celu lepszej 
weryfikacji, czy energia wiatrowa jest w 
stanie zrealizować taki cel, stworzona jest 
odrębna linia budżetowa poświęcona 
europejskim inicjatywom przemysłowym w 
sektorze energii wiatrowej w ramach 
planu EPSTE.

Or. it

Poprawka 767
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej 
w instalacjach lądowej i morskiej 
energetyki wiatrowej o około 20%
w porównaniu z 2010 r., zwiększenie 
udziału morskiej energetyki wiatrowej oraz 
umożliwienie właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie 
i demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej 
o większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak 
i morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji.

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej 
w instalacjach lądowej i morskiej 
energetyki wiatrowej o około 30%
w porównaniu z 2010 r., zwiększenie 
udziału morskiej energetyki wiatrowej oraz 
umożliwienie właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie 
i demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej 
o większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak 
i morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji.

Or. en
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Poprawka 768
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej w 
instalacjach lądowej i morskiej energetyki 
wiatrowej o około 20 % w porównaniu z 
2010 r., zwiększenie udziału morskiej 
energetyki wiatrowej oraz umożliwienie 
właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie i 
demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej o 
większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak i 
morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji.

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej w 
instalacjach lądowej i morskiej energetyki 
wiatrowej o około 20 % w porównaniu z 
2010 r., zwiększenie udziału morskiej 
energetyki wiatrowej oraz umożliwienie 
właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na projektowanie, rozwój, 
testowanie i demonstrację następnej 
generacji systemów konwersji energii 
wiatrowej o większej skali, wyższej 
sprawności konwersji i lepiej nadających 
się do zastosowań zarówno lądowych, jak i 
morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji.

Or. fr

Poprawka 769
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej 
w instalacjach lądowej i morskiej 
energetyki wiatrowej o około 20 % 
w porównaniu z 2010 r., zwiększenie 

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej 
w instalacjach lądowej i morskiej 
energetyki wiatrowej o około 20 % 
w porównaniu z 2010 r., zwiększenie 
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udziału morskiej energetyki wiatrowej oraz 
umożliwienie właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie 
i demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej 
o większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak 
i morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji.

udziału morskiej energetyki wiatrowej oraz 
umożliwienie właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie 
i demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej 
o większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak 
i morskich (w tym w oddalonych 
lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji. Należy zbadać 
przydatność oddalonych lokalizacji 
i lokalizacji o niesprzyjających 
warunkach pogodowych za pomocą 
odpowiednich narzędzi modelowania 
atmosfery i mórz. By zrealizować te cele, 
przeznacza się oddzielną linię budżetową 
na inicjatywę przemysłową na rzecz 
energii wiatrowej w ramach planu SET.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska w swojej mapie drogowej na rzecz energii do roku 2050 uznała energię 
wiatrową za kluczową technologię generowania energii elektrycznej, która będzie dostarczać 
między 31,6% a 48,7%  produkcji energii do 2050 r., tj. więcej niż jakakolwiek inna 
technologia. Nie dojdzie do tego bez przyznania celowych dotacji na badania.  Linia 
budżetowa nie tylko gwarantuje wsparcie finansowe, lecz daje też polityczną pewność 
niezbędną temu sektorowi do opracowania strategii inwestycyjnych oraz wzmocnienia efektu 
dźwigni współfinansowanych projektów.

Poprawka 770
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. koszt wykorzystywania energii 
słonecznej, obejmujący system 
fotowoltaiczny i system ogniskujący 
energię słoneczną, powinien obniżyć się o 

Do 2020 r. koszt wykorzystywania energii 
słonecznej, obejmujący system 
fotowoltaiczny i system ogniskujący 
energię słoneczną, powinien obniżyć się co 
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połowę w porównaniu z 2010 r., jeżeli ta 
forma energii ma zwiększyć swój udział w 
rynku energii elektrycznej.

najmniej o połowę w porównaniu z 2010 
r., jeżeli ta forma energii ma zwiększyć 
swój udział w rynku energii elektrycznej.

Or. it

Poprawka 771
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą długotrwałe badania 
nowatorskich koncepcji i systemów, 
demonstracja i testowanie masowej 
produkcji w dążeniu do zastosowania na 
wielką skalę.

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą długotrwałe badania 
nowatorskich koncepcji i systemów, 
demonstracja i testowanie korzyści 
masowej produkcji w dążeniu do 
zastosowania na wielką skalę po 
przystępnych i konkurencyjnych kosztach.

Or. it

Poprawka 772
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą długotrwałe badania
nowatorskich koncepcji i systemów, 
demonstracja i testowanie masowej 
produkcji w dążeniu do zastosowania na 
wielką skalę.

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą badania dotyczące bardziej 
wydajnych procesów produkcji oraz 
samych produktów, demonstracja 
i testowanie masowej produkcji w dążeniu 
do zastosowania na wielką skalę, a także 
długotrwałe badania nowatorskich 
technologii. Główny nacisk zostanie 
położony na rozwój i demonstrację 
usprawnionego interfejsu sieci i 
budynków (pojemność sieci i aktywne 
inwertery zapewniające usługi dla 



AM\909647PL.doc 15/184 PE492.826v02-00

PL

funkcjonowania sieci energii elektrycznej, 
zaawansowane, wielofunkcyjne moduły 
fotowoltaiczne oraz elementy 
równoważenia systemów ze szczególnymi 
funkcjami dla integracji w budynkach). 

Or. en

Uzasadnienie

Horyzont 2020 powinien przyczynić się do osiągnięcia wszystkich priorytetów określonych 
w mapach drogowych na lata 2010-2020 dla systemów fotowoltaicznych i systemów 
ogniskowania energii słonecznej w ramach europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz 
energii słonecznej.

Poprawka 773
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku systemu ogniskowania 
energii słonecznej nacisk będzie położony 
na opracowanie sposobów podniesienia 
efektywności w połączeniu z obniżeniem 
kosztów i skutków dla środowiska, 
umożliwiających powiększenie skali 
demonstrowanych technologii do skali 
przemysłowej poprzez zbudowanie 
pierwszych elektrowni danego rodzaju. 
Sprawdzone będą rozwiązania, w których 
produkcja energii elektrycznej z energii 
słonecznej ma być efektywnie połaczona
z odsalaniem wody morskiej.

W przypadku systemu ogniskowania 
energii słonecznej nacisk będzie położony 
na opracowanie sposobów podniesienia 
efektywności i możliwości dystrybucji, za 
pomocą magazynowania i hybrydyzacji,
w połączeniu z obniżeniem kosztów 
i skutków dla środowiska. Oprócz 
powyższych zagadnień badawczych celem 
jest wspieranie powiększenia skali 
demonstrowanych technologii do skali 
przemysłowej poprzez zbudowanie 
pierwszych elektrowni danego rodzaju
Rozwiązania, w których produkcja energii 
elektrycznej z energii słonecznej ma być 
efektywnie połączona z innymi 
odnawialnymi źródłami energii, na 
przykład biomasą w elektrowniach 
hybrydowych, mogą umożliwić stałe 
wytwarzanie energii elektrycznej lub mieć 
inne zastosowania, takie jak na przykład 
odsalanie wody morskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Horyzont 2020 powinien przyczynić się do osiągnięcia wszystkich priorytetów określonych 
w mapach drogowych na lata 2010-2020 dla systemów fotowoltaicznych i systemów 
ogniskowania energii słonecznej w ramach europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz 
energii słonecznej.

Poprawka 774
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą długotrwałe badania 
nowatorskich koncepcji i systemów, 
demonstracja i testowanie masowej 
produkcji w dążeniu do zastosowania na 
wielką skalę.

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą długotrwałe badania 
nowatorskich koncepcji i systemów, 
demonstracja i testowanie masowej 
produkcji w dążeniu do zastosowania na 
wielką skalę zarówno scentralizowanych 
systemów fotowoltaicznych, jak 
i systemów fotowoltaicznych na małą 
skalę, a także zwiększony nacisk na silne 
strony Europy, takie jak wzornictwo 
przemysłowe oraz integracja 
w budynkach.

Or. en

Poprawka 775
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu lepszej weryfikacji, czy energia 
słoneczna jest w stanie zrealizować 
ustalone cele, stworzona jest odrębna linia 
budżetowa poświęcona europejskim 
inicjatywom przemysłowym w sektorze 
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energii słonecznej w ramach planu 
EPSTE.

Or. it

Poprawka 776
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.3. Rozwijanie konkurencyjnych i 
bezpiecznych dla środowiska technologii 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2

skreślony

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest najważniejszym 
wariantem, jaki musi być szeroko 
stosowany na świecie na skalę komercyjną 
w celu realizacji wyzwania polegającego 
na wprowadzeniu do 2050 r. 
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu. 
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze 
energetyki opartym na elektrowniach 
opalanych węglem i gazem w porównaniu 
z równoważnymi elektrowniami, w 
których nie stosuje się technologii CCS, 
oraz w instalacjach przemysłowych o 
wysokim zużyciu energii.
W szczególności wspierana będzie 
demonstracja pełnego łańcucha CCS w 
celu otrzymania reprezentatywnego 
zestawu różnych wariantów 
technologicznych w zakresie 
wychwytywania, transportu i składowania. 
Towarzyszyć jej będą badania nad 
dalszym rozwojem tych technologii oraz 
opracowaniem bardziej konkurencyjnych 
technologii wychwytywania, lepszych 
elementów, zintegrowanych systemów i 
procesów, bezpiecznego składowania 
geologicznego i racjonalnych rozwiązań w 
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zakresie ponownego wykorzystania 
wychwyconego CO2 w wielkiej skali w 
dążeniu do komercyjnego zastosowania 
technologii CCS w odniesieniu do 
elektrowni opalanych paliwami kopalnymi 
oraz innych wysokoemisyjnych sektorów 
przemysłu, jakie wejdą do eksploatacji po 
2020 r.

Or. it

Poprawka 777
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.3. Rozwijanie konkurencyjnych 
i bezpiecznych dla środowiska technologii 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2

skreślony

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest najważniejszym 
wariantem, jaki musi być szeroko 
stosowany na świecie na skalę komercyjną 
w celu realizacji wyzwania polegającego 
na wprowadzeniu do 2050 r. 
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu. 
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze 
energetyki opartym na elektrowniach 
opalanych węglem i gazem w porównaniu 
z równoważnymi elektrowniami, 
w których nie stosuje się technologii CCS, 
oraz w instalacjach przemysłowych 
o wysokim zużyciu energii.
W szczególności wspierana będzie 
demonstracja pełnego łańcucha CCS 
w celu otrzymania reprezentatywnego 
zestawu różnych wariantów 
technologicznych w zakresie 
wychwytywania, transportu i składowania. 
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Towarzyszyć jej będą badania nad 
dalszym rozwojem tych technologii oraz 
opracowaniem bardziej konkurencyjnych 
technologii wychwytywania, lepszych 
elementów, zintegrowanych systemów 
i procesów, bezpiecznego składowania 
geologicznego i racjonalnych rozwiązań 
w zakresie ponownego wykorzystania 
wychwyconego CO2 w wielkiej skali 
w dążeniu do komercyjnego zastosowania 
technologii CCS w odniesieniu do 
elektrowni opalanych paliwami kopalnymi 
oraz innych wysokoemisyjnych sektorów 
przemysłu, jakie wejdą do eksploatacji po 
2020 r.

Or. en

Poprawka 778
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.3. Rozwijanie konkurencyjnych 
i bezpiecznych dla środowiska technologii 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2

3.2.3. Rozwijanie konkurencyjnych 
i bezpiecznych dla środowiska technologii 
wychwytywania, wykorzystania, transportu 
i składowania CO2

Or. en

Poprawka 779
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest najważniejszym 
wariantem, jaki musi być szeroko

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) i wykorzystanie dwutlenku 
węgla (CCU) są najważniejszymi 
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stosowany na świecie na skalę komercyjną 
w celu realizacji wyzwania polegającego 
na wprowadzeniu do 2050 r. 
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu.
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze 
energetyki opartym na elektrowniach 
opalanych węglem i gazem w porównaniu 
z równoważnymi elektrowniami, w których 
nie stosuje się technologii CCS, oraz 
w instalacjach przemysłowych o wysokim 
zużyciu energii.

wariantami, które muszą być szeroko
stosowane na świecie na skalę komercyjną 
w celu realizacji wyzwania polegającego
na wprowadzeniu do 2050 r. 
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu.
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze
energetyki opartym na elektrowniach 
opalanych węglem i gazem w porównaniu 
z równoważnymi elektrowniami, w których 
nie stosuje się technologii CCS, oraz 
w instalacjach przemysłowych o wysokim 
zużyciu energii.

Or. en

Poprawka 780
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest najważniejszym 
wariantem, jaki musi być szeroko
stosowany na świecie na skalę komercyjną 
w celu realizacji wyzwania polegającego 
na wprowadzeniu do 2050 r. 
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu.
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze 
energetyki opartym na elektrowniach 
opalanych węglem i gazem w porównaniu 
z równoważnymi elektrowniami, w których 
nie stosuje się technologii CCS, oraz 
w instalacjach przemysłowych o wysokim 
zużyciu energii.

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest jednym z wariantów,
które muszą być szeroko stosowane na 
świecie na skalę komercyjną w celu
realizacji wyzwania polegającego na 
wprowadzeniu do 2050 r. niskoemisyjnej 
energetyki i przemysłu. Celem jest 
zminimalizowanie dodatkowych kosztów 
CCS w sektorze energetyki opartym na 
elektrowniach opalanych węglem i gazem 
w porównaniu z równoważnymi 
elektrowniami, w których nie stosuje się 
technologii CCS, oraz w instalacjach 
przemysłowych o wysokim zużyciu 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie CSS za najważniejszy wariant na rzecz osiągnięcia gospodarki zdekarbonizowanej to 
przesada, zważywszy na rolę efektywności energii, odnawialne źródła energii oraz sieci, 
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będące rozwiązaniami przynoszącymi same korzyści na drodze do dekarbonizacji.  
Dodatkowo wskaźnik rozproszenia CO2 jest wciąż przedmiotem sporów.

Poprawka 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest najważniejszym 
wariantem, jaki musi być szeroko 
stosowany na świecie na skalę komercyjną 
w celu realizacji wyzwania polegającego 
na wprowadzeniu do 2050 r. 
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu.
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze 
energetyki opartym na elektrowniach 
opalanych węglem i gazem w porównaniu 
z równoważnymi elektrowniami, w których 
nie stosuje się technologii CCS, oraz 
w instalacjach przemysłowych o wysokim 
zużyciu energii.

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest najważniejszym 
wariantem, jaki musi być szeroko 
stosowany na świecie na skalę komercyjną 
w celu realizacji wyzwania polegającego 
na wprowadzeniu do 2050 r. 
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu.
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze 
energetyki, w szczególności 
w elektrowniach opalanych gazem,
w porównaniu z równoważnymi 
elektrowniami, w których nie stosuje się 
technologii CCS, oraz w instalacjach 
przemysłowych o wysokim zużyciu 
energii.

Or. en

Poprawka 782
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wychwytywanie i wykorzystanie 
dwutlenku węgla (CCU) posiada potencjał 
w zakresie wnoszących wartość dodaną 
zastosowań CO2 wychwyconego 
z elektrowni i instalacji przemysłowych 
i mogłoby przyczynić się do dekarbonizacji 
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gospodarki. Powinno się rozwijać systemy 
i technologie CCU służące konwersji CO2 
na takie produkty, jak substancje 
chemiczne, nawozy, paliwa i biooleje.

Or. en

Poprawka 783
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wychwytywanie węgla może odbywać się 
w synergii ze składowaniem go 
w produktach chemicznych (zamiana 
dwutlenku węgla na substancje 
chemiczne). Dodatkowo istnieje oparta na 
gazie syntetycznym produkcja paliw do 
celów magazynowania, która może zostać 
wykorzystana do wyrównania wahań 
w produkcji energii poprzez inkorporację 
odnawialnego wodoru. Wyprodukowane 
paliwo może zostać wykorzystane do 
wytwarzania energii elektrycznej 
w okresach szczytowych. Opracowanie 
tanich i tolerancyjnych na paliwo 
technologii gazyfikacji jest dla tych 
systemów niezbędne.

Or. en

Poprawka 784
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto konieczny jest terminowy rozwój 
niezawodnej infrastruktury CO2, 
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ponieważ większość elektrowni, w których 
spala się paliwa kopalne, i innych źródeł 
CO2 nie będzie położona w pobliżu miejsc 
składowania, które w wielu przypadkach 
znajdują się pod dnem morza, podczas gdy  
elektrownie są zazwyczaj umiejscowione 
tam, gdzie jest wyższy popyt na energię.

Or. en

Poprawka 785
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności wspierana będzie
demonstracja pełnego łańcucha CCS 
w celu otrzymania reprezentatywnego 
zestawu różnych wariantów 
technologicznych w zakresie 
wychwytywania, transportu i składowania.
Towarzyszyć jej będą badania nad dalszym 
rozwojem tych technologii oraz 
opracowaniem bardziej konkurencyjnych 
technologii wychwytywania, lepszych 
elementów, zintegrowanych systemów 
i procesów, bezpiecznego składowania 
geologicznego i racjonalnych rozwiązań 
w zakresie ponownego wykorzystania 
wychwyconego CO2 w wielkiej skali 
w dążeniu do komercyjnego zastosowania 
technologii CCS w odniesieniu do 
elektrowni opalanych paliwami kopalnymi 
oraz innych wysokoemisyjnych sektorów 
przemysłu, jakie wejdą do eksploatacji po 
2020 r.

Wspierane będą badania finansowane 
z partnerstw publiczno-prywatnych,
w szczególności demonstracja pełnego 
łańcucha CCS w celu otrzymania 
reprezentatywnego zestawu różnych 
wariantów technologicznych w zakresie 
wychwytywania, transportu i składowania, 
a także technologie wychwytywania 
i wykorzystania węgla (CCU).
Towarzyszyć temu będą badania, 
finansowane z partnerstw publiczno-
prywatnych, nad dalszym rozwojem tych 
technologii oraz opracowaniem bardziej 
konkurencyjnych technologii 
wychwytywania i wykorzystania, lepszych 
elementów, zintegrowanych systemów 
i procesów, bezpiecznego składowania 
geologicznego i racjonalnych rozwiązań 
w zakresie ponownego wykorzystania 
wychwyconego CO2 w wielkiej skali 
w dążeniu do komercyjnego zastosowania 
technologii CCS i CCU w odniesieniu do 
elektrowni opalanych paliwami kopalnymi 
oraz innych wysokoemisyjnych sektorów 
przemysłu, jakie wejdą do eksploatacji po 
2020 r.

Or. en



PE492.826v02-00 24/184 AM\909647PL.doc

PL

Uzasadnienie

Należy dążyć nie tylko do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, ale też do jego 
równoczesnego przyjaznego i zrównoważonego wykorzystania. Ponieważ takie badania są 
zbyt drogie, a ich celem jest komercyjne zastosowanie, musiałyby być one współfinansowane 
przez sektor prywatny.

Poprawka 786
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia geotermalna, wodna i pływów 
morskich oraz energia z innych źródeł 
energii odnawialnej może przyczynić się 
do dekarbonizacji europejskiego 
zaopatrzenia w energię, podnosząc 
jednocześnie jego elastyczność i różnicując 
sposoby produkcji i wykorzystania energii. 
Celem jest doprowadzenie do 
komercyjnego wykorzystania efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych technologii z 
możliwością zastosowania w wielkiej skali 
w przemyśle, łącznie z integracją sieci. 
Energia mórz,jak np. energia pływów, 
prądów czy fal jest faktycznie 
przewidywalną energią o zerowej 
emisyjności. Działalność badawcza musi 
obejmować również badania innowacyjne 
na skalę laboratoryjną w dziedzinie 
niedrogich, niezawodnych komponentów i 
materiałów odpornych na korozję w 
środowisku porastającym, jak również 
demonstracje prowadzone w 
zróżnicowanych warunkach, jakie można 
znaleźć w wodach Europy.

Energia geotermalna, wodna i pływów 
morskich oraz energia z innych źródeł 
energii odnawialnej może przyczynić się 
do dekarbonizacji europejskiego 
zaopatrzenia w energię, podnosząc 
jednocześnie jego elastyczność produkcji i 
wykorzystanie energii. Celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania efektywnych kosztowo i 
zrównoważonych technologii z 
możliwością zastosowania w wielkiej skali 
w przemyśle, łącznie z integracją sieci. 
Energia mórz, jak np. energia pływów, 
prądów czy fal jest faktycznie 
przewidywalną energią o zerowej 
emisyjności. Działalność badawcza musi 
obejmować również badania innowacyjne 
na skalę laboratoryjną w dziedzinie 
niedrogich, niezawodnych komponentów i 
materiałów odpornych na korozję w 
środowisku porastającym, jak również 
demonstracje prowadzone w 
zróżnicowanych warunkach, jakie można 
znaleźć w wodach Europy. W celu lepszej 
weryfikacji, czy energia hydroelektryczna, 
geotermalna i pływów morskich, a także 
inne rodzaje energii odnawialnej są w 
stanie zrealizować ustalone cele, 
stworzona jest odrębna linia budżetowa 
poświęcona europejskim inicjatywom 
przemysłowym w sektorze energii tego 
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rodzaju w ramach planu EPSTE.

Or. it

Poprawka 787
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia geotermalna, wodna i pływów 
morskich oraz energia z innych źródeł 
energii odnawialnej może przyczynić się 
do dekarbonizacji europejskiego 
zaopatrzenia w energię, podnosząc 
jednocześnie jego elastyczność i różnicując 
sposoby produkcji i wykorzystania energii.
Celem jest doprowadzenie do 
komercyjnego wykorzystania efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych technologii 
z możliwością zastosowania w wielkiej 
skali w przemyśle, łącznie z integracją 
sieci. Energia mórz,jak np. energia 
pływów, prądów czy fal jest faktycznie 
przewidywalną energią o zerowej 
emisyjności. Działalność badawcza musi 
obejmować również badania innowacyjne 
na skalę laboratoryjną w dziedzinie 
niedrogich, niezawodnych komponentów 
i materiałów odpornych na korozję 
w środowisku porastającym, jak również
demonstracje prowadzone 
w zróżnicowanych warunkach, jakie 
można znaleźć w wodach Europy.

Energia geotermalna, wodna i pływów 
morskich oraz energia z innych źródeł 
energii odnawialnej może przyczynić się 
do dekarbonizacji europejskiego 
zaopatrzenia w energię, podnosząc 
jednocześnie jego elastyczność i różnicując 
sposoby produkcji i wykorzystania energii.
Celem jest doprowadzenie do 
komercyjnego wykorzystania efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych technologii 
z możliwością zastosowania w przemyśle, 
łącznie z integracją sieci. Energia mórz, jak 
np. energia pływów, prądów czy fal jest 
faktycznie przewidywalną energią 
o zerowej emisyjności. Działalność 
badawcza musi obejmować również 
badania innowacyjne na skalę 
laboratoryjną w dziedzinie niedrogich, 
niezawodnych komponentów i materiałów 
odpornych na korozję w środowisku 
porastającym, a zwiększony nacisk należy
położyć na demonstracje prowadzone 
w zróżnicowanych warunkach, jakie 
można znaleźć w wodach Europy, ze 
szczególnym podkreśleniem trwałości oraz 
wykorzystania energii i prognozowania, 
począwszy od modeli demonstracyjnych 
na małą skalę.

Or. en
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Poprawka 788
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.4 a. Obniżenie oddziaływania 
przejściowych źródeł energii na 
środowisko
Plan działania na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej udowadnia, że gaz 
w krótkiej i średniej perspektywie może 
przyczynić się do przekształcenia systemu 
energetycznego. W tym okresie 
przejściowym, by osiągnąć wymagane 
obniżenie emisji, konieczne są duże 
inwestycje w badania, rozwój, 
demonstrację oraz rozwój rynkowy 
efektywnych, bezpiecznych 
i niezawodnych niskoemisyjnych 
technologii energetycznych dla 
przejściowych źródeł energii. Badania 
technologiczne oraz projekty 
demonstracyjne powinny poprawić efekty 
działalności środowiskowej, zarządzanie 
ryzykiem oraz bezpieczeństwo rodzimych 
konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych węglowodorów 
jako głównego źródła produkcji energii 
elektrycznej, grzewczej i chłodzącej.   
Celem jest ograniczenie ich emisji 
i oddziaływania środowiskowego, dopóki 
nie będzie można ich stopniowo zastąpić 
niskoemisyjnymi alternatywami.

Or. en

Poprawka 789
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie wyznaczonych dla Europy 
celów w zakresie energii i ograniczenia 
ilości CO2 wymaga też rozwoju nowych 
paliw i mobilnych źródeł energii. Ma to 
szczególnie istotne znaczenie dla stawienia 
czoła wyzwaniu, jakim jest inteligentny, 
ekologiczny i zintegrowany transport.
Łańcuchy wartości dla tych technologii 
i paliw alternatywnych nie zostały jeszcze 
opracowane w wystarczającym stopniu 
i konieczne jest przyspieszenie działań na 
rzecz powiększenia skali do 
demonstracyjnej.

Osiągnięcie wyznaczonych dla Europy 
celów w zakresie energii i ograniczenia 
ilości CO2 wymaga też modalnych zmian,
rozwoju nowych paliw i mobilnych źródeł 
energii. Ma to szczególnie istotne 
znaczenie dla stawienia czoła wyzwaniu, 
jakim jest inteligentny, ekologiczny 
i zintegrowany transport. Łańcuchy 
wartości dla tych technologii i paliw 
alternatywnych nie zostały jeszcze 
opracowane w wystarczającym stopniu 
i konieczne jest przyspieszenie działań na 
rzecz powiększenia skali do 
demonstracyjnej.

Or. en

Poprawka 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy, 
w tym CCS. Kolejnym celem jest 
opracowanie i demonstracja technologii 
opartych na różnych metodach 
wytwarzania na różną skalę, 
z uwzględnieniem różnych warunków 
geograficznych i klimatycznych oraz 
ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy, 
w tym CCS. Kolejnym celem jest 
opracowanie i demonstracja technologii 
opartych na różnych metodach 
wytwarzania na różną skalę, 
z uwzględnieniem produkcji dużych ilości 
dostaw biomas po konkurencyjnych 
kosztach produkcji wynikających 
z różnych warunków geograficznych 
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będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania
(włączenie do floty pojazdów).

i klimatycznych oraz ograniczeń 
logistycznych. Program badawczy 
obejmujący dłuższy okres będzie wspierał 
rozwój zrównoważonego przemysłu 
bioenergetycznego po 2020 r. Działania te 
uzupełnią badania prowadzone w ramach 
innych odpowiednich wyzwań społecznych 
w odniesieniu do wydobycia (surowce, 
zasoby biologiczne) i stosowania
(włączenie do floty pojazdów).

Or. en

Poprawka 791
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną produkcję na wielką skalę
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy, 
w tym CCS. Kolejnym celem jest 
opracowanie i demonstracja technologii 
opartych na różnych metodach 
wytwarzania na różną skalę, 
z uwzględnieniem różnych warunków 
geograficznych i klimatycznych oraz 
ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną środowiskowo i przyjazną 
dla klimatu produkcję zaawansowanych 
biopaliw, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną energetycznie kogenerację 
z biomasy. Kolejnym celem jest 
opracowanie i demonstracja technologii 
opartych na różnych metodach 
wytwarzania na różną skalę, 
z uwzględnieniem atmosferycznej 
zdolności absorpcji dwutlenku węgla przez 
różne surowce z biomasy, w tym 
bezpośrednie i pośrednie zmiany 
w sposobie użytkowaniu gruntów, różnych 
warunków geograficznych i klimatycznych 
oraz ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
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(włączenie do floty pojazdów). Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania
(włączenie do floty pojazdów).

Or. en

Poprawka 792
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy, w 
tym CCS. Kolejnym celem jest 
opracowanie i demonstracja technologii 
opartych na różnych metodach 
wytwarzania na różną skalę, z 
uwzględnieniem różnych warunków 
geograficznych i klimatycznych oraz 
ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r. 
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia 
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania 
(włączenie do floty pojazdów).

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy. 
Kolejnym celem jest opracowanie i 
demonstracja technologii opartych na 
różnych metodach wytwarzania na różną 
skalę, z uwzględnieniem różnych 
warunków geograficznych i klimatycznych 
oraz ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r. 
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia 
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania 
(włączenie do floty pojazdów).

Or. it
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Poprawka 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy, 
w tym CCS. Kolejnym celem jest 
opracowanie i demonstracja technologii 
opartych na różnych metodach 
wytwarzania na różną skalę, 
z uwzględnieniem różnych warunków 
geograficznych i klimatycznych oraz 
ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania
(włączenie do floty pojazdów).

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić w pełni
zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej
i trzeciej generacji, wchodzących w skład 
różnych łańcuchów wartości 
i przeznaczonych do stosowania 
w transporcie, oraz wysokosprawną 
kogenerację z biomasy, w tym CCS.
Kolejnym celem jest opracowanie 
i demonstracja technologii opartych na 
różnych metodach wytwarzania na różną 
skalę, z uwzględnieniem różnych 
warunków geograficznych i klimatycznych 
oraz ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania
(włączenie do floty pojazdów).

Or. en

Poprawka 794
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
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wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy, 
w tym CCS. Kolejnym celem jest 
opracowanie i demonstracja technologii 
opartych na różnych metodach 
wytwarzania na różną skalę, 
z uwzględnieniem różnych warunków 
geograficznych i klimatycznych oraz 
ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania
(włączenie do floty pojazdów).

wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy.
Kolejnym celem jest opracowanie 
i demonstracja technologii opartych na 
różnych metodach wytwarzania na różną 
skalę, z uwzględnieniem różnych 
warunków geograficznych i klimatycznych 
oraz ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania
(włączenie do floty pojazdów).

Or. en

Uzasadnienie

CCS nie jest technologią z zakresu bioenergii.

Poprawka 795
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 
wykazują wielkie potencjalne możliwości 
w odniesieniu do stojących przed Europą 
wyzwań energetycznych. W ich przypadku 
doprowadzenie do osiągnięcia 
konkurencyjności rynkowej będzie 
wymagało znaczącej obniżki kosztów. 
Przykładowo w ciagu najbliższych 10 lat 

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 
wykazują wielkie potencjalne możliwości 
w odniesieniu do stojących przed Europą 
wyzwań energetycznych. W ich przypadku 
doprowadzenie do osiągnięcia 
konkurencyjności rynkowej będzie 
wymagało znaczącej obniżki kosztów. 
Przykładowo w ciągu najbliższych 10 lat 
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koszt układów ogniw paliwowych dla 
celów transportu musi zostać 
dziesięciokrotnie zmniejszony. Dla 
osiągnięcia tego celu wspierane będą 
działania obejmujące demonstracje o 
wielkiej skali i działania poprzedzające 
komercyjne wykorzystanie wodniesieniu 
do zastosowań przenośnych, stacjonarnych 
i transportowych oraz w powiązanych 
usługach, a także długoterminowe badania 
i rozwój technologii budowy 
konkurencyjnego łańcucha ogniw 
paliwowych i zrównoważonej 
infrastruktury na potrzeby technologii 
wodorowych w całej Unii. Osiągnięcie 
przełomu rynkowego o odpowiedniej skali 
wymaga ścisłej współpracy na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, w tym 
opracowania odpowiednich norm.

koszt układów ogniw paliwowych dla 
celów transportu musi zostać co najmniej 
dziesięciokrotnie zmniejszony. Dla 
osiągnięcia tego celu wspierane będą 
działania obejmujące demonstracje o 
wielkiej skali i działania poprzedzające 
komercyjne wykorzystanie wodniesieniu 
do zastosowań przenośnych, stacjonarnych 
i transportowych oraz w powiązanych 
usługach, a także długoterminowe badania 
i rozwój technologii budowy 
konkurencyjnego łańcucha ogniw 
paliwowych i zrównoważonej 
infrastruktury na potrzeby technologii 
wodorowych w całej Unii. Osiągnięcie 
przełomu rynkowego o odpowiedniej skali 
wymaga ścisłej współpracy na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, w tym 
opracowania odpowiednich norm.

Or. it

Poprawka 796
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 
wykazują wielkie potencjalne możliwości 
w odniesieniu do stojących przed Europą 
wyzwań energetycznych. W ich przypadku 
doprowadzenie do osiągnięcia 
konkurencyjności rynkowej będzie 
wymagało znaczącej obniżki kosztów.
Przykładowo w ciagu najbliższych 10 lat 
koszt układów ogniw paliwowych dla 
celów transportu musi zostać 
dziesięciokrotnie zmniejszony. Dla 
osiągnięcia tego celu wspierane będą 
działania obejmujące demonstracje
o wielkiej skali i działania poprzedzające 
komercyjne wykorzystanie wodniesieniu

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 
wykazują wielkie potencjalne możliwości 
w odniesieniu do stojących przed Europą 
wyzwań energetycznych. W ich przypadku 
doprowadzenie do osiągnięcia 
konkurencyjności rynkowej będzie 
wymagało znaczącej obniżki kosztów.
Przykładowo w ciągu najbliższych 10 lat 
koszt układów ogniw paliwowych dla 
celów transportu musi zostać 
dziesięciokrotnie zmniejszony. Dla 
osiągnięcia tego celu wspierane będą 
działania obejmujące demonstracje 
i działania poprzedzające komercyjne 
wykorzystanie w odniesieniu do 
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do zastosowań przenośnych, stacjonarnych 
i transportowych oraz w powiązanych 
usługach, a także długoterminowe badania 
i rozwój technologii budowy
konkurencyjnego łańcucha ogniw 
paliwowych i zrównoważonej 
infrastruktury na potrzeby technologii 
wodorowych w całej Unii. Osiągnięcie 
przełomu rynkowego o odpowiedniej skali 
wymaga ścisłej współpracy na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, w tym 
opracowania odpowiednich norm.

zastosowań przenośnych, stacjonarnych 
i transportowych oraz w powiązanych 
usługach, a także długoterminowe badania 
i rozwój technologii budowy
zrównoważonego łańcucha ogniw 
paliwowych i zrównoważonej 
infrastruktury na potrzeby technologii 
wodorowych w całej Unii. Osiągnięcie 
przełomu rynkowego o odpowiedniej skali 
wymaga ścisłej współpracy na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, w tym 
opracowania odpowiednich norm.

Or. en

Poprawka 797
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowano szereg wariantów 
wykazujących długoterminowy potencjał,
takich jak paliwo w postaci 
sproszkowanego metalu, paliwo
pochodzące od mikroorganizmów 
fotosyntetyzujących (w środowisku 
wodnym i lądowym) oraz otrzymane 
w wyniku sztucznego naśladowania 
procesu fotosyntezy. Te nowe możliwości 
wykazują potencjał obiecujący bardziej 
efektywną konwersję energii, bardziej 
efektywne kosztowo i zrównoważone 
technologie oraz procesy niemal neutralne 
pod względem emisji gazów 
cieplarnianych, które nie są konkurencyjne 
w odniesieniu do wykorzystywania 
gruntów do celów rolniczych. Wspierane 
będą w szczególności działania 
ukierunkowane na zmianę skali tych
nowych i innych potencjalnych
technologii z laboratoryjnej na skalę 
demonstracyjną w dążeniu do 

Opracowano szereg wariantów 
wykazujących długoterminowy potencjał, 
paliwo pochodzące od mikroorganizmów 
fotosyntetyzujących (w środowisku 
wodnym i lądowym) oraz otrzymane 
w wyniku sztucznego naśladowania 
procesu fotosyntezy. Te nowe możliwości 
wykazują potencjał obiecujący bardziej 
efektywną konwersję energii, bardziej 
efektywne kosztowo i zrównoważone 
technologie oraz procesy niemal neutralne 
pod względem emisji gazów 
cieplarnianych, które nie są konkurencyjne 
w odniesieniu do wykorzystywania 
gruntów do celów rolniczych. Wspierane 
będą w szczególności działania 
ukierunkowane na zmianę skali tych
zrównoważonych i bezpiecznych
technologii z laboratoryjnej na skalę 
demonstracyjną, z naciskiem na koszt 
cyklu życia energii i oddziaływanie na 
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przeprowadzenia do 2020 r. demonstracji 
poprzedzającej wykorzystanie komercyjne.

środowisko.

Or. en

Poprawka 798
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.3a. Elastyczne i wydajne elektrownie 
opalane paliwami kopalnymi –
umożliwienie wykorzystania różnych 
energii ze źródeł odnawialnych
Elastyczne i wydajne elektrownie, 
w których spala się paliwa kopalne, są 
nadal niezbędne dla zapewnienia 
stabilności sieci i bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej. W przejściowym 
okresie transformacji do gospodarki 
niskoemisyjnej stajemy przed wyzwaniem 
zrównoważenia energii elektrycznej 
pochodzącej z różnych źródeł 
odnawialnych z energią elektryczną 
pochodzącą z elastycznych elektrowni 
konwencjonalnych. Elektrownie 
konwencjonalne są obecnie projektowane 
do pracy przy obciążeniu podstawowym, 
jednakże wspierając odnawialne źródła 
energii, będą często pracować przy 
obciążeniu częściowym. W tym trybie są 
mniej wydajne, co ma wpływ na wielkość 
emisji.
Potrzebne są badania w celu optymalizacji 
elastyczności i wydajności elektrowni 
konwencjonalnych w trybie obciążenia 
częściowego, co zapewni dostępność 
elastycznej i wydajnej rezerwy jako 
uzupełnienia i wsparcia dla wzrostu 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz stopniowego 
umożliwienia lepszego włączenia energii 
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elektrycznej z różnych źródeł 
odnawialnych do sieci.

Or. en

Poprawka 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4. Jednolita inteligentna europejska sieć
elektroenergetyczna

3.4. Jednolita inteligentna i elastyczna
europejska sieć energetyczna

Or. en

Poprawka 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić konsumentom przyjazny i 
w coraz większym stopniu niskoemisyjny 
system zasilania w energię elektryczną, 
sieci elektroenergetyczne muszą sprostać 
trzem powiązanym wyzwaniom, do 
których należą: utworzenie 
ogólnoeuropejskiego rynku; integracja 
szybko wzrastającej liczby źródeł energii 
odnawialnej; oraz zarządzanie interakcjami 
między milionami dostawców i klientów
(przy czym coraz większa liczba 
gospodarstw domowych będzie należała do 
obydwu tych grup), w tym właścicieli 
pojazdów elektrycznych. W przyszłości 
sieci elektroenergetyczne będą ogrywały 
kluczową rolę w przekształceniu systemu 
elektroenergetycznego w całkowicie 
bezemisyjny, dodatkowo zapewniając przy 

Aby zapewnić konsumentom przyjazny i 
w coraz większym stopniu niskoemisyjny 
system zasilania w energię elektryczną, 
sieci energetyczne muszą sprostać trzem 
powiązanym wyzwaniom, do których 
należą: utworzenie ogólnoeuropejskiego 
rynku; integracja szybko wzrastającej 
liczby źródeł energii odnawialnej; oraz 
zarządzanie interakcjami między 
milionami dostawców i klientów (przy 
czym coraz większa liczba gospodarstw 
domowych będzie należała do obydwu 
tych grup), w tym właścicieli pojazdów 
elektrycznych. W przyszłości sieci 
elektroenergetyczne będą ogrywały 
kluczową rolę w przekształceniu systemu 
elektroenergetycznego w całkowicie 
bezemisyjny, dodatkowo zapewniając przy 
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tym konsumentom elastyczność i obniżenie 
kosztów. Nadrzędnym celem, jaki należy 
osiągnąć do 2020 r., jest przesył 
i dystrybucja około 35 % energii 
elektrycznej pochodzącej z rozproszonych 
i skoncentrowanych źródeł energii 
odnawialnej.

tym konsumentom elastyczność i obniżenie 
kosztów. Nadrzędnym celem, jaki należy 
osiągnąć do 2020 r., jest przesył 
i dystrybucja około 35 % energii 
elektrycznej pochodzącej z rozproszonych 
i skoncentrowanych źródeł energii 
odnawialnej.

Or. en

Poprawka 801
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić konsumentom przyjazny i 
w coraz większym stopniu niskoemisyjny
system zasilania w energię elektryczną, 
sieci elektroenergetyczne muszą sprostać 
trzem powiązanym wyzwaniom, do 
których należą: utworzenie 
ogólnoeuropejskiego rynku; integracja 
szybko wzrastającej liczby źródeł energii 
odnawialnej; oraz zarządzanie interakcjami 
między milionami dostawców i klientów
(przy czym coraz większa liczba 
gospodarstw domowych będzie należała do 
obydwu tych grup), w tym właścicieli 
pojazdów elektrycznych. W przyszłości 
sieci elektroenergetyczne będą ogrywały 
kluczową rolę w przekształceniu systemu 
elektroenergetycznego w całkowicie
bezemisyjny, dodatkowo zapewniając przy 
tym konsumentom elastyczność i obniżenie 
kosztów. Nadrzędnym celem, jaki należy 
osiągnąć do 2020 r., jest przesył 
i dystrybucja około 35 % energii 
elektrycznej pochodzącej z rozproszonych 
i skoncentrowanych źródeł energii 
odnawialnej.

Aby zapewnić konsumentom przyjazny i 
w coraz większym stopniu oparty na 
odnawialnych źródłach energii system 
zasilania w energię elektryczną, sieci 
elektroenergetyczne muszą sprostać trzem 
powiązanym wyzwaniom, do których 
należą: utworzenie ogólnoeuropejskiego 
rynku; integracja szybko wzrastającej 
liczby źródeł energii odnawialnej; oraz 
zarządzanie interakcjami między 
milionami dostawców i klientów (przy 
czym coraz większa liczba gospodarstw 
domowych będzie należała do obydwu 
tych grup), w tym właścicieli pojazdów 
elektrycznych. W przyszłości sieci 
elektroenergetyczne będą ogrywały 
kluczową rolę w przekształceniu systemu 
elektroenergetycznego w całkowicie oparty 
na odnawialnych źródłach energii, 
dodatkowo zapewniając przy tym
konsumentom elastyczność i obniżenie 
kosztów. Nadrzędnym celem, jaki należy 
osiągnąć do 2020 r., jest przesył 
i dystrybucja około 35 % energii 
elektrycznej pochodzącej z rozproszonych 
i skoncentrowanych źródeł energii 
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odnawialnej.

Or. en

Poprawka 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zminimalizowanie emisji i kosztów 
wymaga rozważenia wszystkich warinatów
udanego zrównoważenia podaży energii 
i popytu na nią. Należy przeprowadzić 
badania nowych systemów zasilania 
i infrastruktury dwukierunkowej 
komunikacji cyfrowej i włączyć je do sieci 
elektroenergetycznej. Przyczyni się to do 
lepszego planowania, monitorowania, 
kontroli i bezpiecznej eksplotacji sieci 
w warunkach normalnych i awaryjnych, 
jak również do lepszego zarządzania 
interakcjami między dostawcami 
i klientami oraz transportu energii, 
zarządzania i handlu nią. W dążeniu do 
zastosowania infrastruktury w przyszłości 
wskaźniki oraz analiza kosztów i korzyści 
powinny uwzględniać czynniki odnoszące 
się do całego systemu 
elektroenergetycznego. Dodatkowo 
przewiduje się maksymalizację synergii 
między sieciami inteligentnymi 
i telekomunikacyjnymi, aby uniknąć 
powielania inwestycji i przyspieszyć 
stosowanie inteligentnych usług 
energetycznych.

Zminimalizowanie emisji i kosztów 
wymaga rozważenia wszystkich wariantów
udanego zrównoważenia podaży energii 
i popytu na nią. Należy przeprowadzić 
badania nowych systemów zasilania, 
zarządzania popytem i infrastruktury 
dwukierunkowej komunikacji cyfrowej 
i włączyć je do sieci elektroenergetycznej.
Przyczyni się to do lepszego planowania, 
monitorowania, kontroli i bezpiecznej 
eksploatacji sieci w warunkach 
normalnych i awaryjnych, jak również do 
lepszego zarządzania interakcjami między 
dostawcami i klientami oraz transportu 
energii, zarządzania i handlu nią. W 
dążeniu do zastosowania infrastruktury 
w przyszłości wskaźniki oraz analiza 
kosztów i korzyści powinny uwzględniać 
czynniki odnoszące się do całego systemu 
elektroenergetycznego. Dodatkowo 
przewiduje się maksymalizację synergii 
między sieciami inteligentnymi 
i telekomunikacyjnymi, aby uniknąć 
powielania inwestycji i przyspieszyć 
stosowanie inteligentnych usług 
energetycznych.

Or. en

Poprawka 803
Fiona Hall, Kent Johansson
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowatorskie środki składowania energii (w 
tym środki w wielkiej skali i akumulatory) 
oraz systemy w pojazdach zapewnią 
wymagany poziom elastyczności między 
produkcją a popytem. Udoskonalone 
technologie TIK dodatkowo zwiększą 
elastyczność popytu na energię elektryczną 
poprzez dostarczenie klientom
(przemysłowym, handlowym oraz 
mieszkańcom) koniecznych narzędzi 
automatycznych.

Nowatorskie środki składowania energii (w 
tym środki w wielkiej skali i akumulatory) 
oraz systemy w pojazdach zapewnią 
wymagany poziom elastyczności między 
produkcją a popytem. Udoskonalone 
technologie TIK dodatkowo zwiększą 
elastyczność popytu na energię elektryczną 
poprzez dostarczenie klientom
(przemysłowym, handlowym oraz 
mieszkańcom) koniecznych narzędzi 
automatycznych i kontroli.

Or. en

Poprawka 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4a. Niekopalne zabezpieczenie paliwowe 
oraz technologie równoważenia
Według analizy Komisji przedstawionej 
w mapie drogowej na rzecz energii do 
roku 2050, unijny sektor energetyki będzie 
musiał obniżyć emisyjność o 93-99% do 
2030 r. W związku z tym, by osiągnąć 
długoterminowe cele Unii w zakresie 
klimatu i energii, technologia 
generowania energii z paliw kopalnych 
lub jakakolwiek inna technologia 
emitująca dwutlenek węgla nie będzie 
mogła być stosowana w UE po 2030 r. 
(lub będzie musiała zostać ograniczona do 
absolutnego minimum). W tym kontekście 
pilnie potrzebne są dalsze badania, by 
przyspieszyć rozwój i zastosowanie 
niekopalnych zabezpieczeń paliwowych 
oraz technologii równoważenia, które są 
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elastyczne i całkowicie zrównoważone, 
w celu pomyślnego wykorzystania szybko 
rosnącej podaży różnych rodzajów energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
Technologie wykorzystujące paliwa 
kopalne nie będą korzystać 
z finansowania w ramach Horyzontu 
2020, ponieważ są one już dobrze 
rozwinięte i korzystają z wystarczających 
środków ze stabilnego sektora paliw 
kopalnych. Finansowanie takich 
technologii emitujących dwutlenek węgla 
z ograniczonych zasobów publicznych UE 
nie jest spójne z unijnym 
harmonogramem obniżenia emisyjności.

Or. en

Poprawka 805
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dłuższej perspektywie potrzebne będą 
nowatorskie technologie, bardziej 
efektywne i konkurencyjne kosztowo.
Postęp należy przyspieszyć poprzez 
wielodyscyplinarne badania 
ukierunkowane na osiągnięcie 
przełomowych naukowych rozwiązań 
w zakresie koncepcji i technologii 
wspomagających związanych z energetyką
(np. nanonauka, materiałoznawstwo, fizyka 
ciała stałego, TIK, nauki biologiczne, 
obliczenia, przestrzeń kosmiczna), a także 
rozwijanie innowacji w zakresie 
przyszłych i powstających technologii.

W dłuższej perspektywie potrzebne będą 
nowatorskie technologie, bardziej 
efektywne i konkurencyjne kosztowo.
Postęp należy przyspieszyć poprzez 
wielodyscyplinarne badania 
ukierunkowane na osiągnięcie 
przełomowych naukowych rozwiązań 
w zakresie koncepcji i technologii 
wspomagających związanych z energetyką
(np. nanonauka, materiałoznawstwo, fizyka 
ciała stałego, TIK, nauki biologiczne, 
obliczenia, przestrzeń kosmiczna, metale 
strategiczne odzyskiwane z odpadów, 
pozostałości oraz produkty uboczne); a 
także rozwijanie innowacji w zakresie 
przyszłych i powstających technologii.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie da się osiągnąć bezpiecznej, czystej i efektywnej energii bez powszechnego wykorzystania 
pozostałości, w skład których wchodzą niektóre metale strategiczne. Należy rozważyć 
wszystkie technologiczne sposoby pozyskiwania tych metali, w tym ich odzysk z odpadów, co 
jest wielodyscyplinarnym podejściem do badań.

Poprawka 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto konieczne będą badania, których 
celem będzie zapewnienie rozwiązań 
w zakresie dostosowania systemów 
energetycznych do zmieniających się 
warunków klimatycznych. Korekty mogą 
wymagać priorytety z uwagi na 
konieczność ich dostosowania do nowych 
potrzeb i możliwości naukowych 
i technologicznych lub nowo 
zaobserwowanych zjawisk mogących 
wskazywać na obiecujące wydarzenia lub 
na zagrożenia dla społeczeństwa, jakie 
mogą się pojawić w trakcie okresu 
realizacji programu „Horyzont 2020”.

Ponadto konieczne będą badania, których 
celem będzie zapewnienie rozwiązań 
w zakresie dostosowania systemów 
energetycznych do zmieniających się 
warunków klimatycznych. Należy zająć się 
wyzwaniami, jakie stawia przed nami 
nierównomierny charakter energii 
słonecznej i wiatrowej. Korekty mogą 
wymagać priorytety z uwagi na 
konieczność ich dostosowania do nowych 
potrzeb i możliwości naukowych 
i technologicznych lub nowo 
zaobserwowanych zjawisk mogących 
wskazywać na obiecujące wydarzenia lub 
na zagrożenia dla społeczeństwa, jakie 
mogą się pojawić w trakcie okresu 
realizacji programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 807
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto konieczne będą badania, których Może to obejmować badania oraz projekty 
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celem będzie zapewnienie rozwiązań 
w zakresie dostosowania systemów 
energetycznych do zmieniających się 
warunków klimatycznych. Korekty mogą 
wymagać priorytety z uwagi na 
konieczność ich dostosowania do nowych 
potrzeb i możliwości naukowych 
i technologicznych lub nowo 
zaobserwowanych zjawisk mogących 
wskazywać na obiecujące wydarzenia lub 
na zagrożenia dla społeczeństwa, jakie 
mogą się pojawić w trakcie okresu 
realizacji programu „Horyzont 2020”.

demonstracyjne poprawiające efekty 
działalności środowiskowej, zarządzanie 
ryzykiem oraz bezpieczeństwo nowych 
źródeł energii, takich jak 
niekonwencjonalny węglowodór. Ponadto 
konieczne będą badania, których celem 
będzie zapewnienie rozwiązań w zakresie 
dostosowania systemów energetycznych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych. Korekty mogą wymagać 
priorytety z uwagi na konieczność ich 
dostosowania do nowych potrzeb 
i możliwości naukowych 
i technologicznych lub nowo 
zaobserwowanych zjawisk mogących 
wskazywać na obiecujące wydarzenia lub 
na zagrożenia dla społeczeństwa, jakie 
mogą się pojawić w trakcie okresu 
realizacji programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 808
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju innowacje będą skupione na 
tworzeniu sprzyjających warunków 
rynkowych na poziomie regulacyjnym, 
administracyjnym i finansowym dla
niskoemisyjnych technologii i rozwiązań
w zakresie efektywnej energii odnawialnej.
Wsparcie będzie przyznane na środki 
ułatwiające realizację polityki 
energetycznej, przygotowujące podstawy 
dla rozwoju inwestycji, wspierania 
budowania potencjału i działania po 
uzyskaniu społecznej akceptacji.

Tego rodzaju innowacje będą skupione na 
tworzeniu sprzyjających warunków 
rynkowych na poziomie regulacyjnym, 
administracyjnym i finansowym dla 
technologii i rozwiązań opartych na 
odnawialnych źródłach energii
i efektywnych energetycznie dla 
użytkownika końcowego. Wsparcie będzie 
przyznane na środki ułatwiające realizację 
polityki energetycznej, przygotowujące 
podstawy dla rozwoju inwestycji, 
wspierania budowania potencjału 
i działania po uzyskaniu społecznej 
akceptacji i uczestnictwa.
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Or. en

Poprawka 809
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście punktu 3.6 oraz niniejszego 
punktu program „Inteligentna Energia-
Europa”, pomyślnie wdrożony w ramach 
programu na rzecz konkurencyjności 
i innowacji, będzie kontynuowany 
i zostanie mu przyznany ambitny budżet 
w ramach obecnego programu Horyzont 
2020.

Or. en

Poprawka 810
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyznaczanie priorytetów w zakresie 
realizacji działań w ramach tego wyzwania 
opiera się na potrzebie wzmocnienia 
europejskiego wymiaru badań i innowacji 
w dziedzinie energii. Głównym celem 
będzie wspieranie realizacji planu badań 
i innowacji w ramach strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych
(plan SET) w dążeniu do osiągnięcia celów 
polityki Unii w zakresie energetyki i zmian 
klimatu. Plany działań i plany realizacji 
zawarte w planie SET, wniosą więc cenny 
wkład w sformułowanie programów prac.
Struktura zarządzania planu SET zostanie 

Wyznaczanie priorytetów w zakresie 
realizacji działań w ramach tego wyzwania 
opiera się na potrzebie wzmocnienia 
europejskiego wymiaru badań i innowacji 
w dziedzinie energii. Głównym celem 
będzie wspieranie realizacji planu badań 
i innowacji w ramach strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych
(plan SET) w dążeniu do osiągnięcia celów 
polityki Unii w zakresie energetyki i zmian 
klimatu. Plany działań i plany realizacji 
zawarte w planie SET, wniosą więc cenny 
wkład w sformułowanie programów prac.
Struktura zarządzania planu SET zostanie 



AM\909647PL.doc 43/184 PE492.826v02-00

PL

wykorzystana jako główna podstawa przy 
wyznaczaniu priorytetów strategicznych 
oraz koordynacji badań i innowacji 
w dziedzinie energetyki w całej Unii.

wykorzystana jako główna podstawa przy 
wyznaczaniu priorytetów strategicznych 
oraz koordynacji badań i innowacji 
w dziedzinie energetyki w całej Unii.
Wkład sektora przemysłu w zarządzanie 
europejskimi inicjatywami przemysłowymi 
(EII) zostanie formalnie i przejrzyście 
uwzględniony w odniesieniu do 
priorytetów finansowania narzędzi 
określonych w planach wdrażania EII. 
Inicjatywy będą finansowane 
z wydzielonych dla każdej technologii linii 
budżetowych, w ramach linii budżetowej 
planu SET.

Or. en

Uzasadnienie

Wydzielone linie budżetowe dla poszczególnych inicjatyw przemysłowych umożliwią lepszą 
przejrzystość i pomogą uniknąć przetargów między uzupełniającymi się technologiami, takimi 
jak technologie energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii, efektywność 
energetyczna i inteligentne sieci.

Poprawka 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyznaczanie priorytetów w zakresie 
realizacji działań w ramach tego wyzwania 
opiera się na potrzebie wzmocnienia 
europejskiego wymiaru badań i innowacji 
w dziedzinie energii. Głównym celem 
będzie wspieranie realizacji planu badań 
i innowacji w ramach strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych
(plan SET) w dążeniu do osiągnięcia celów 
polityki Unii w zakresie energetyki i zmian 
klimatu. Plany działań i plany realizacji 
zawarte w planie SET, wniosą więc cenny 
wkład w sformułowanie programów prac.
Struktura zarządzania planu SET zostanie 

Wyznaczanie priorytetów w zakresie 
realizacji działań w ramach tego wyzwania 
opiera się na potrzebie wzmocnienia 
europejskiego wymiaru badań i innowacji 
w dziedzinie energii. Głównym celem 
będzie wspieranie realizacji planu badań 
i innowacji w ramach strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych
(plan SET) w dążeniu do osiągnięcia celów 
polityki Unii w zakresie energetyki i zmian 
klimatu. Plany działań i plany realizacji 
zawarte w planie SET, wniosą więc cenny 
wkład w sformułowanie programów prac.
Struktura zarządzania planu SET zostanie 
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wykorzystana jako główna podstawa przy 
wyznaczaniu priorytetów strategicznych 
oraz koordynacji badań i innowacji 
w dziedzinie energetyki w całej Unii.

wykorzystana jako główna podstawa przy 
wyznaczaniu priorytetów strategicznych 
oraz koordynacji badań i innowacji
w dziedzinie energetyki w całej Unii.
Wkład sektora przemysłu w zarządzanie 
europejskimi inicjatywami przemysłowymi 
(EII) zostanie uwzględniony 
w odniesieniu do priorytetów 
finansowania określonych w planach 
wdrażania EII. Inicjatywy będą 
finansowane z wydzielonych dla każdej 
technologii linii budżetowych, w ramach 
linii budżetowej planu SET.

Or. en

Poprawka 812
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyznaczanie priorytetów w zakresie 
realizacji działań w ramach tego wyzwania 
opiera się na potrzebie wzmocnienia 
europejskiego wymiaru badań i innowacji 
w dziedzinie energii. Głównym celem 
będzie wspieranie realizacji planu badań 
i innowacji w ramach strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych
(plan SET) w dążeniu do osiągnięcia 
celów polityki Unii w zakresie energetyki 
i zmian klimatu. Plany działań i plany 
realizacji zawarte w planie SET, wniosą 
więc cenny wkład w sformułowanie 
programów prac. Struktura zarządzania 
planu SET zostanie wykorzystana jako 
główna podstawa przy wyznaczaniu 
priorytetów strategicznych oraz 
koordynacji badań i innowacji w dziedzinie 
energetyki w całej Unii.

Wyznaczanie priorytetów w zakresie 
realizacji działań w ramach tego wyzwania 
opiera się na potrzebie wzmocnienia 
europejskiego wymiaru badań i innowacji 
w dziedzinie energii. Głównym celem 
będzie wspieranie realizacji planu badań 
i innowacji w ramach strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych
(plan SET), w szczególności technologii, 
które zdecydowanie przyczynią się do 
osiągnięcia celów polityki Unii w zakresie 
energetyki i zmian klimatu do 2020 i 2050 
roku, przy jednoczesnym skupieniu się na 
technologiach obiecujących najwięcej pod 
kątem tworzenia miejsc pracy. Plany 
działań i plany realizacji zawarte w planie 
SET, wniosą więc cenny wkład 
w sformułowanie programów prac.
Struktura zarządzania planu SET zostanie 
wykorzystana jako główna podstawa przy 
wyznaczaniu priorytetów strategicznych 
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oraz koordynacji badań i innowacji 
w dziedzinie energetyki w całej Unii.

Or. en

Poprawka 813
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan pozatechnologiczny zostanie oparty 
na polityce i przepisach Unii w zakresie 
energetyki. Wsparcie otrzymają również 
działania na rzecz utworzenia środowiska 
wspomagającego powszechne 
zastosowanie demonstrowanych rozwiązań 
technologicznych i usługowych oraz 
procesy i inicjatywy polityczne w zakresie 
technologii niskoemisyjnych
i efektywności energetycznej w całej Unii.
Działania te mogą obejmować wsparcie na 
rzecz pomocy technicznej w rozwoju 
inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej.

Plan pozatechnologiczny zostanie oparty 
na polityce i przepisach Unii w zakresie 
energetyki. Wsparcie otrzymają również 
działania na rzecz utworzenia środowiska 
wspomagającego powszechne 
zastosowanie demonstrowanych rozwiązań 
technologicznych i usługowych oraz 
procesy i inicjatywy polityczne w zakresie 
technologii opartych na odnawialnych 
źródłach energii i efektywności 
energetycznej w całej Unii. Działania te 
mogą obejmować wsparcie na rzecz 
pomocy technicznej w rozwoju inwestycji 
w zakresie efektywności energetycznej 
i energii odnawialnej.

Or. en

Poprawka 814
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla wymiany zasobów i wspólnej realizacji 
istotne znaczenie ma partnerstwo z 
zainteresowanymi stronami z Europy. 

Dla wymiany zasobów i wspólnej realizacji 
istotne znaczenie ma partnerstwo z 
zainteresowanymi stronami z Europy. 
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Można przewidywać, że w indywidualnych 
i uzasadnionych przypadkach istniejące 
europejskie inicjatywy przemysłowe w 
ramach planu SET zostaną przekształcone 
w formalne partnerstwa publiczno-
prywatne w celu podniesienia poziomu i 
spójności finansowania krajowego oraz 
zachęcania państw członkowskich do 
wspólnych działań w zakresie badań i
innowacji. Rozważona zostanie możliwość 
zapewnienia wsparcia, w tym wspólnie z 
państwami członkowskimi, stowarzyszeń 
wykonawców badań publicznych, w 
szczególności europejskiego 
stowarzyszenia badań nad energią 
ustanowionego w ramach planu SET w 
celu połączenia publicznych zasobów 
przeznaczonych na badania i infrastruktury 
badawcze w obszarach o krytycznym 
znaczeniu dla interesu Europy. 
Międzynarodowe działania na rzecz 
koordynacji zapewnią wsparcie 
priorytetów zawartych w planie SET 
zgodnie z zasadą zmiennej geometrii oraz z 
uwzględnieniem potencjału i specyfiki 
poszczególnych państw.

Należałoby opracować w tej dziedzinie 
nowatorskie narzędzia przyspieszające 
badania naukowe, takie jak tzw. pule 
patentów umożliwiające wspólne 
korzystanie z praw własności 
przemysłowej przy odpowiedniej 
rekompensacie dla posiadaczy tych praw 
lub nagrody za innowacje, tak by 
przezwyciężyć podziały między 
dyscyplinami badań i skoncentrować 
wysiłki sektora publicznego oraz 
prywatnego. Można przewidywać, że w 
indywidualnych i uzasadnionych 
przypadkach istniejące europejskie 
inicjatywy przemysłowe w ramach planu 
SET zostaną przekształcone w formalne 
partnerstwa publiczno-prywatne w celu 
podniesienia poziomu i spójności 
finansowania krajowego oraz zachęcania 
państw członkowskich do wspólnych 
działań w zakresie badań i innowacji. 
Rozważona zostanie możliwość 
zapewnienia wsparcia, w tym wspólnie z 
państwami członkowskimi, stowarzyszeń 
wykonawców badań publicznych, w 
szczególności europejskiego 
stowarzyszenia badań nad energią 
ustanowionego w ramach planu SET w 
celu połączenia publicznych zasobów 
przeznaczonych na badania i infrastruktury 
badawcze w obszarach o krytycznym 
znaczeniu dla interesu Europy. 
Międzynarodowe działania na rzecz 
koordynacji zapewnią wsparcie 
priorytetów zawartych w planie SET 
zgodnie z zasadą zmiennej geometrii oraz z 
uwzględnieniem potencjału i specyfiki 
poszczególnych państw.

Or. fr

Poprawka 815
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla wymiany zasobów i wspólnej realizacji 
istotne znaczenie ma partnerstwo 
z zainteresowanymi stronami z Europy.
Można przewidywać, że w indywidualnych 
i uzasadnionych przypadkach istniejące 
europejskie inicjatywy przemysłowe 
w ramach planu SET zostaną 
przekształcone w formalne partnerstwa 
publiczno-prywatne w celu podniesienia 
poziomu i spójności finansowania 
krajowego oraz zachęcania państw 
członkowskich do wspólnych działań 
w zakresie badań i innowacji. Rozważona 
zostanie możliwość zapewnienia wsparcia, 
w tym wspólnie z państwami 
członkowskimi, stowarzyszeń 
wykonawców badań publicznych, 
w szczególności europejskiego 
stowarzyszenia badań nad energią 
ustanowionego w ramach planu SET 
w celu połączenia publicznych zasobów 
przeznaczonych na badania i infrastruktury 
badawcze w obszarach o krytycznym 
znaczeniu dla interesu Europy.
Międzynarodowe działania na rzecz 
koordynacji zapewnią wsparcie 
priorytetów zawartych w planie SET 
zgodnie z zasadą zmiennej geometrii oraz 
z uwzględnieniem potencjału i specyfiki 
poszczególnych państw.

Dla wymiany zasobów i wspólnej realizacji 
istotne znaczenie ma partnerstwo 
z zainteresowanymi stronami z Europy.
Rozważona zostanie możliwość 
zapewnienia wsparcia, w tym wspólnie 
z państwami członkowskimi, stowarzyszeń 
wykonawców badań publicznych, 
w szczególności europejskiego 
stowarzyszenia badań nad energią 
ustanowionego w ramach planu SET 
w celu połączenia publicznych zasobów 
przeznaczonych na badania i infrastruktury 
badawcze w obszarach o krytycznym 
znaczeniu dla interesu Europy.
Międzynarodowe działania na rzecz 
koordynacji zapewnią wsparcie 
priorytetów zawartych w planie SET 
zgodnie z zasadą zmiennej geometrii oraz 
z uwzględnieniem potencjału i specyfiki 
poszczególnych państw.

Or. en

Poprawka 816
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla wymiany zasobów i wspólnej realizacji 
istotne znaczenie ma partnerstwo 
z zainteresowanymi stronami z Europy.
Można przewidywać, że w indywidualnych 
i uzasadnionych przypadkach istniejące 
europejskie inicjatywy przemysłowe 
w ramach planu SET zostaną 
przekształcone w formalne partnerstwa 
publiczno-prywatne w celu podniesienia 
poziomu i spójności finansowania 
krajowego oraz zachęcania państw 
członkowskich do wspólnych działań 
w zakresie badań i innowacji. Rozważona 
zostanie możliwość zapewnienia wsparcia, 
w tym wspólnie z państwami 
członkowskimi, stowarzyszeń 
wykonawców badań publicznych, 
w szczególności europejskiego 
stowarzyszenia badań nad energią 
ustanowionego w ramach planu SET 
w celu połączenia publicznych zasobów 
przeznaczonych na badania i infrastruktury 
badawcze w obszarach o krytycznym 
znaczeniu dla interesu Europy.
Międzynarodowe działania na rzecz 
koordynacji zapewnią wsparcie 
priorytetów zawartych w planie SET 
zgodnie z zasadą zmiennej geometrii oraz 
z uwzględnieniem potencjału i specyfiki 
poszczególnych państw.

Dla wymiany zasobów i wspólnej realizacji 
istotne znaczenie ma partnerstwo 
z zainteresowanymi stronami z Europy.
Można przewidywać, że w indywidualnych 
i uzasadnionych przypadkach istniejące 
europejskie inicjatywy przemysłowe 
w ramach planu SET zostaną 
przekształcone w formalne partnerstwa 
publiczno-prywatne w celu podniesienia 
poziomu i spójności finansowania 
krajowego oraz zachęcania państw 
członkowskich do wspólnych działań 
w zakresie badań i innowacji. Rozważona 
zostanie możliwość zapewnienia wsparcia, 
w tym wspólnie z państwami 
członkowskimi, stowarzyszeń 
wykonawców badań publicznych, 
w szczególności europejskiego 
stowarzyszenia badań nad energią 
ustanowionego w ramach planu SET 
w celu połączenia publicznych zasobów 
przeznaczonych na badania i infrastruktury 
badawcze w obszarach o krytycznym 
znaczeniu dla interesu Europy.
Międzynarodowe działania na rzecz 
koordynacji zapewnią wsparcie 
priorytetów zawartych w planie SET 
zgodnie z zasadą zmiennej geometrii oraz 
z uwzględnieniem potencjału i specyfiki 
poszczególnych państw. Finansowanie 
w ramach Horyzontu 2020 nie będzie 
udostępniane w drodze mechanizmów 
wymagających połączenia 
współfinansowania krajowego, chyba że 
wdrożone zostały środki umożliwiające 
pełne uczestnictwo partnerów projektu 
z państw niemogących wnieść 
współfinansowania.

Or. en

Poprawka 817
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System informacyjny Komisji Europejskiej 
zawarty w planie SET będzie 
wykorzystany przy opracowaniu, we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
kluczowych wskaźników skuteczności 
działania (KPI) w celu monitorowania 
postępu realizacji; wskaźniki te będą 
regularnie aktualizowane w celu 
uwzględnienia najnowszych zmian. W 
szerszym ujęciu realizacja w ramach 
niniejszego wyzwania ma na celu 
poszukiwanie sposobu poprawy 
koordynacji odpowiednich programów, 
inicjatyw i polityk unijnych takich jak 
polityka spójności, w szczególności za 
pośrednictwem krajowych i regionalnych 
strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji 
oraz mechanizmów handlu uprawnieniami 
do emisji, np. w dotyczących wspierania 
projektów demonstracyjnych.

System informacyjny Komisji Europejskiej 
zawarty w planie SET będzie 
wykorzystany przy opracowaniu, we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
kluczowych wskaźników skuteczności 
działania (KPI) w celu monitorowania 
postępu realizacji; wskaźniki te będą 
regularnie aktualizowane w celu
uwzględnienia najnowszych zmian. W 
szerszym ujęciu realizacja w ramach 
niniejszego wyzwania ma na celu 
poszukiwanie sposobu poprawy 
koordynacji odpowiednich programów, 
inicjatyw i polityk unijnych takich jak 
polityka spójności, w szczególności za 
pośrednictwem krajowych i regionalnych 
strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji 
oraz mechanizmów handlu uprawnieniami 
do emisji, np. w dotyczących wspierania 
projektów demonstracyjnych w ramach 
energii ze źródeł odnawialnych 
i efektywności energii.

Or. en

Poprawka 818
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety w procesie decyzyjnym 
i wprowadzaniu na rynek powinny opierać 
się na sukcesie programu „Inteligentna 
Energia-Europa”, który od chwili 
utworzenia w 2003 r. zapewnił 
finansowanie dla ponad 500 projektów 
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europejskich, obejmujących 3500 
organizacji europejskich. Inicjatywa 
„Inteligentna Energia-Europa” powinna 
być kontynuowana przy utrzymaniu 
podobnych celów i zarządzana w sposób 
analogiczny do dotychczasowego.

Or. en

Poprawka 819Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport oraz mobilność

Or. en

Poprawka 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1. Transport efektywny pod względem 
wykorzystania zasobów i charakteryzujący 
się poszanowaniem dla środowiska

4.1. Transport efektywny pod względem 
wykorzystania zasobów, przystępny 
cenowo i charakteryzujący się 
poszanowaniem dla środowiska

Or. en

Poprawka 821
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa wyznaczyła cel polityczny 
przewidujący obniżenie do 2050 r. emisji 
CO2 o 60 %. W miastach liczba 
samochodów o napędzie 
konwencjonalnym w transporcie miejskim 
powinna obniżyć się o połowę, a do 2030 
r. śródmieścia głównych miast powinny 
być praktycznie wolne od CO2, którego 
źródłem jest transport miejski. Do 2050 r. 
udział paliw niskoemisyjnych w lotnictwie 
powinien osiągnąć poziom 40 %, a emisja 
CO2 z morskich paliw płynnych powinna 
zostać ograniczona o 40%.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Nazwa programu ramowego wskazuje, że jego horyzont jest ograniczony do 2020 r. Zbędne 
jest zatem odnoszenie się do scenariuszy wybiegających w kolejne dziesięciolecia.

Poprawka 822
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa wyznaczyła cel polityczny 
przewidujący obniżenie do 2050 r. emisji 
CO2 o 60 %. W miastach liczba 
samochodów o napędzie konwencjonalnym 
w transporcie miejskim powinna obniżyć 
się o połowę, a do 2030 r. śródmieścia 
głównych miast powinny być praktycznie 
wolne od CO2, którego źródłem jest 
transport miejski. Do 2050 r. udział paliw 
niskoemisyjnych w lotnictwie powinien 
osiągnąć poziom 40 %, a emisja CO2 
z morskich paliw płynnych powinna zostać 
ograniczona o 40%.

Europa wyznaczyła cel polityczny 
przewidujący obniżenie do 2050 r. emisji 
CO2 o 60 % w porównaniu z poziomami 
z 1990 r. W miastach liczba samochodów 
o napędzie konwencjonalnym 
w transporcie miejskim powinna obniżyć 
się o połowę, a do 2030 r. śródmieścia 
głównych miast powinny być praktycznie 
wolne od CO2, którego źródłem jest 
transport miejski. Do 2050 r. udział paliw 
niskoemisyjnych w lotnictwie powinien 
osiągnąć poziom 40 %, a emisja CO2 
z morskich paliw płynnych powinna zostać 
ograniczona o 40% w porównaniu z 
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poziomami z 2005 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu doprecyzowania: BIAŁA KSIĘGA: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 
transportu; Bruksela, 28 marca 2011 r., COM(2011)0144 final.

Poprawka 823
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania i innowacje w znaczącym stopniu 
przyczynią się do rozwoju i stosowania 
koniecznych rozwiązań we wszystkich 
środkach transportu, co obniży w 
radykalnym stopniu emisję szkodliwych 
dla środowiska substancji (takich jak CO2,
NOx i SOx), których źródłem jest 
transport, zmniejszy zależność od paliw 
kopalnych, a więc i powodowane przez 
transport skutki dla środowiska, i 
przyczyni się do zachowania zasobów 
naturalnych.

Badania i innowacje w znaczącym stopniu 
przyczynią się do rozwoju i stosowania 
koniecznych rozwiązań we wszystkich 
środkach transportu, co – po 
konkurencyjnych cenach rynkowych –
obniży w radykalnym stopniu emisję 
gazów cieplarnianych oraz gazów 
szkodliwych dla środowiska (takich jak 
NOx i SOx), których źródłem jest 
transport, zmniejszy zależność od paliw 
kopalnych, a więc i powodowane przez 
transport skutki dla środowiska, i 
przyczyni się do zachowania zasobów 
naturalnych.

Or. it

Uzasadnienie

Określenie dwutlenku węgla, będącego podstawą fotosyntezy wykorzystującej chlorofil, jako 
szkodliwego dla środowiska jest absurdalne i wprowadza w błąd.

Poprawka 824
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach działań w tej dziedzinie uwaga 
skupi na produktach końcowych, ale 
uwzględnione będą również oszczędne 
i ekologiczne procesy projektowania 
i produkcji, z włączeniem na etapie 
projektowania możliwości recyklingu.

W ramach działań w tej dziedzinie uwaga 
skupi na produktach końcowych, ale 
uwzględnione będą również oszczędne 
i ekologiczne procesy projektowania 
i produkcji, zważywszy na cały proces 
cyklu życia, z włączeniem na etapie 
projektowania możliwości recyklingu.

Or. en

Poprawka 825
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Opracowanie i przyspieszenie 
stosowania czystszych technologii napędu 
jest istotne ze względu na obniżenie emisji 
CO2 i zanieczyszczeń pochodzących z 
transportu lub ich wyeliminowanie. 
Potrzebne są nowe i innowacyjne 
rozwiązania oparte na silnikach i 
akumulatorach elektrycznych, ogniwach 
paliwowych lub napędzie hybrydowym. 
Również przełomowe rozwiązania 
technologiczne przyczynią się do poprawy 
efektów działalności środowiskowej 
tradycyjnych systemów napędu.

(a) Opracowanie i przyspieszenie 
stosowania czystszych technologii napędu 
jest istotne ze względu na obniżenie emisji 
CO2 i zanieczyszczeń pochodzących z 
transportu lub ich wyeliminowanie. 
Potrzebne są nowe i innowacyjne 
rozwiązania po konkurencyjnych cenach 
rynkowych, oparte na silnikach i 
akumulatorach elektrycznych, ogniwach 
paliwowych lub napędzie hybrydowym. 
Również przełomowe rozwiązania 
technologiczne przyczynią się do poprawy 
efektów działalności środowiskowej 
tradycyjnych systemów napędu.

Or. it

Poprawka 826
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Opracowanie i przyspieszenie 
stosowania czystszych technologii napędu 
jest istotne ze względu na obniżenie emisji 
CO2 i zanieczyszczeń pochodzących 
z transportu lub ich wyeliminowanie.
Potrzebne są nowe i innowacyjne 
rozwiązania oparte na silnikach 
i akumulatorach elektrycznych, ogniwach 
paliwowych lub napędzie hybrydowym.
Również przełomowe rozwiązania 
technologiczne przyczynią się do poprawy 
efektów działalności środowiskowej 
tradycyjnych systemów napędu.

a) Opracowanie i przyspieszenie 
stosowania czystszych technologii napędu 
jest istotne ze względu na obniżenie emisji 
CO2 i zanieczyszczeń pochodzących 
z transportu lub ich wyeliminowanie.
Potrzebne są nowe i innowacyjne 
rozwiązania oparte na silnikach 
i akumulatorach elektrycznych, ogniwach 
paliwowych lub napędzie hybrydowym, 
nie tylko dla samochodów, ale też dla 
pociągów, tramwajów, autobusów 
i rowerów elektrycznych. Również 
przełomowe rozwiązania technologiczne 
przyczynią się do poprawy efektów 
działalności środowiskowej tradycyjnych 
systemów napędu.

Or. en

Poprawka 827
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Opracowanie i przyspieszenie 
stosowania czystszych technologii napędu
jest istotne ze względu na obniżenie emisji 
CO2 i zanieczyszczeń pochodzących 
z transportu lub ich wyeliminowanie.
Potrzebne są nowe i innowacyjne 
rozwiązania oparte na silnikach 
i akumulatorach elektrycznych, ogniwach 
paliwowych lub napędzie hybrydowym.
Również przełomowe rozwiązania 
technologiczne przyczynią się do poprawy 
efektów działalności środowiskowej 
tradycyjnych systemów napędu.

a) Opracowanie i przyspieszenie 
stosowania czystszych technologii napędu, 
dalszy rozwój w dziedzinie logistyki oraz 
nowe paliwa są istotne ze względu na 
obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczeń 
pochodzących z transportu lub ich 
wyeliminowanie. Potrzebne są nowe 
i innowacyjne rozwiązania oparte na 
silnikach i akumulatorach elektrycznych, 
ogniwach paliwowych lub napędzie 
hybrydowym. Również przełomowe 
rozwiązania technologiczne przyczynią się 
do poprawy efektów działalności 
środowiskowej tradycyjnych systemów
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napędu. W związku z tym należy położyć 
większy nacisk na eksperymentalną nową 
generację infrastruktur badawczych 
i nowych technologii.

Or. en

Poprawka 828
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te przyczynią się do 
optymalizacji funkcjonowania transportu 
i obniżenia zużycia zasobów. Nacisk 
zostanie położony na efektywne 
użytkowanie portów lotniczych, portów, 
platform logistycznych i infrastruktur 
transportu naziemnego oraz zarządzanie 
nimi, jak również na niezależne 
i efektywne systemy konserwacji 
i kontroli. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na kwestię odporności 
infrastruktur na warunki klimatyczne, 
Efektywne kosztowo rozwiązania oparte na 
podejściu uwzględniającym cykl życia oraz 
szerszym wprowadzaniu nowych 
materiałów umożliwiających bardziej 
efektywną i tańszą konserwację.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
kwestie dostępności i włączenia 
społecznego.

Działania te przyczynią się do 
optymalizacji funkcjonowania transportu 
i obniżenia zużycia zasobów. Nacisk 
zostanie położony na efektywne 
użytkowanie portów lotniczych, lotnisk dla 
śmigłowców, portów, platform 
logistycznych i infrastruktur transportu 
naziemnego oraz zarządzanie nimi, jak 
również na niezależne i efektywne systemy 
konserwacji i kontroli. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na kwestię odporności 
infrastruktur na warunki klimatyczne, 
Efektywne kosztowo rozwiązania oparte na 
podejściu uwzględniającym cykl życia oraz 
szerszym wprowadzaniu nowych 
materiałów umożliwiających bardziej 
efektywną i tańszą konserwację.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
kwestie dostępności i włączenia 
społecznego.

Or. en

Poprawka 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te przyczynią się do 
optymalizacji funkcjonowania transportu i 
obniżenia zużycia zasobów. Nacisk 
zostanie położony na efektywne 
użytkowanie portów lotniczych, portów, 
platform logistycznych i infrastruktur 
transportu naziemnego oraz zarządzanie 
nimi, jak również na niezależne i 
efektywne systemy konserwacji i kontroli. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię odporności infrastruktur na 
warunki klimatyczne, Efektywne kosztowo 
rozwiązania oparte na podejściu 
uwzględniającym cykl życia oraz szerszym 
wprowadzaniu nowych materiałów 
umożliwiających bardziej efektywną i 
tańszą konserwację. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na kwestie dostępności i 
włączenia społecznego.

Działania te przyczynią się do 
optymalizacji funkcjonowania transportu i 
obniżenia zużycia zasobów. Nacisk 
zostanie położony na efektywne 
użytkowanie portów lotniczych, portów, 
platform logistycznych i infrastruktur 
transportu naziemnego oraz zarządzanie 
nimi, jak również na niezależne i 
efektywne systemy konserwacji i kontroli. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię odporności infrastruktur na 
warunki klimatyczne, efektywne kosztowo 
rozwiązania oparte na podejściu 
uwzględniającym cykl życia oraz szerszym 
wprowadzaniu nowych materiałów 
umożliwiających bardziej efektywną i 
tańszą konserwację. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na kwestie dostępności, ze 
szczególnym uwzględnieniem terytoriów 
odizolowanych, na przykład wyspiarskich, 
i włączenia społecznego.

Or. es

Poprawka 830
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te przyczynią się do 
optymalizacji funkcjonowania transportu 
i obniżenia zużycia zasobów. Nacisk 
zostanie położony na efektywne 
użytkowanie portów lotniczych, portów, 
platform logistycznych i infrastruktur 
transportu naziemnego oraz zarządzanie 
nimi, jak również na niezależne 
i efektywne systemy konserwacji 
i kontroli. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na kwestię odporności 

Działania te przyczynią się do 
optymalizacji funkcjonowania transportu 
i obniżenia zużycia zasobów. Nacisk 
zostanie położony na efektywne 
użytkowanie portów lotniczych, portów, 
platform logistycznych i infrastruktur 
transportu naziemnego oraz zarządzanie 
nimi, jak również na niezależne 
i efektywne systemy konserwacji 
i kontroli. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na kwestię odporności 
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infrastruktur na warunki klimatyczne, 
Efektywne kosztowo rozwiązania oparte na 
podejściu uwzględniającym cykl życia oraz 
szerszym wprowadzaniu nowych 
materiałów umożliwiających bardziej 
efektywną i tańszą konserwację.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
kwestie dostępności i włączenia 
społecznego.

infrastruktur na warunki klimatyczne, 
Efektywne kosztowo rozwiązania oparte na 
podejściu uwzględniającym cykl życia oraz 
szerszym wprowadzaniu nowych 
materiałów umożliwiających bardziej 
efektywną i tańszą konserwację.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
kwestie dostępności i włączenia 
społecznego. Aby wdrożyć nowe 
i innowacyjne rozwiązania, oparte na 
ogniwach paliwowych, na całym obszarze 
Europy potrzeba właściwej infrastruktury 
składowania wodoru, w tym składowania 
geologicznego, oraz infrastruktury 
zaopatrującej w wodór.

Or. en

Uzasadnienie

Transport wodoru może znacząco przyczynić się do ograniczenia emisji CO2.

Poprawka 831
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie to przyniesie korzyści znacznej 
i stale rosnącej części populacji, która 
mieszka i pracuje w miastach lub korzysta 
z nich w celach usługowych lub 
związanych z czasem wolnym. Należy 
rozwijać i testować nowe koncepcje 
dotyczące mobilności, organizacji 
transportu oraz rozwiązań w zakresie 
logistyki i planowania, które przyczynią się 
do obniżenia zanieczyszczenia powietrza 
i poziomu hałasu oraz podniesienia 
efektywności. Należy rozwijać transport 
publiczny i niezmotoryzowany, jak 
również inne warianty transportu 
efektywnego pod względem wykorzystania 

Działanie to przyniesie korzyści znacznej 
i stale rosnącej części populacji, która 
mieszka i pracuje w miastach lub korzysta 
z nich w celach usługowych lub 
związanych z czasem wolnym. Należy 
rozwijać i testować nowe koncepcje 
dotyczące mobilności, organizacji 
transportu oraz rozwiązań w zakresie 
logistyki, zarządzania mobilnością
i planowania, które przyczynią się do 
obniżenia liczby wypadków,
zanieczyszczenia powietrza i poziomu 
hałasu oraz poprawy zdrowia, 
wykorzystania przestrzeni i podniesienia 
efektywności. Należy rozwijać transport 
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zasobów, jako alternatywę do korzystania 
z prywatnych pojazdów silnikowych, oraz 
w większym stopniu wykorzystywać 
inteligentne systemy transportowe 
i innowacyjne zarządzanie popytem.

publiczny i niezmotoryzowany, jak 
również inne intermodalne warianty 
transportu efektywnego pod względem 
wykorzystania zasobów, jako alternatywę 
do korzystania z prywatnych pojazdów 
silnikowych, oraz w większym stopniu 
wykorzystywać inteligentne systemy 
transportowe i innowacyjne zarządzanie 
popytem, takie jak system wspólnych 
przejazdów samochodem lub wspólnego 
korzystania z samochodów.

Or. en

Poprawka 832
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel ten można osiągnąć poprzez 
wprowadzenie w pełni łączonego systemu 
transportu „od drzwi do drzwi” oraz 
unikanie zbędnego korzystania 
z transportu. Oznacza to zachęcanie do 
większej integracji środków transportu, 
optymalizacji łańcuchów transportowych 
i lepszej integracji usług transportowych.
Te innowacyjne rozwiązanie ułatwią 
ponadto dostępność, również dla 
starzejącej się populacji i wrażliwych 
użytkowników.

Cel ten można osiągnąć poprzez 
wprowadzenie w pełni łączonego systemu 
transportu „od drzwi do drzwi” i systemu 
mobilności oraz unikanie zbędnego 
korzystania z transportu. Oznacza to 
zachęcanie do większej integracji środków 
transportu z elektronicznymi systemami 
informacji, optymalizacji intermodalnych
łańcuchów transportowych i mobilności 
oraz lepszej integracji usług 
transportowych i logistycznych. Te 
innowacyjne rozwiązanie ułatwią ponadto 
dostępność, również dla starzejącej się 
populacji, osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej, a także osób 
niepełnosprawnych i wrażliwych 
użytkowników.

Or. en



AM\909647PL.doc 59/184 PE492.826v02-00

PL

Poprawka 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel ten można osiągnąć poprzez rozwój 
i szerokie stosowanie inteligentnych 
aplikacji transportowych i systemów 
zarządzania. Działania te obejmują:
planowanie, zarządzanie popytem, 
interoperacyjne na poziomie 
ogólnoeuropejskim systemy informowania 
i płatności; oraz pełną integrację 
przepływów informacji, systemów 
zarządzania, sieci infrastruktury i usług 
w zakresie mobilności w nowe wspólne 
ramy uwzględniające rózne środki 
transportu i oparte na otwartych 
platformach. Pozwala to ponadto zapewnić 
elastyczność i szybkie reagowanie na 
wydarzenia kryzysowe i ekstremalne 
warunki pogodowe poprzez zmianę trybu 
podróży. Nowe systemy pozycjonowania, 
nawigacji i pomiaru czasu, możliwe dzięki 
systemom nawigacji satelitarnej Galileo 
i EGNOS, będą narzędziem do osiągnięcia 
tych celów.

Cel ten można osiągnąć poprzez rozwój 
i szerokie stosowanie inteligentnych 
aplikacji transportowych i systemów 
zarządzania. Działania te obejmują:
planowanie, zarządzanie popytem, 
interoperacyjne na poziomie 
ogólnoeuropejskim systemy informowania 
i płatności; oraz pełną integrację 
przepływów informacji, systemów 
zarządzania, sieci infrastruktury i usług 
w zakresie mobilności w nowe wspólne 
ramy uwzględniające różne środki 
transportu i oparte na otwartych 
platformach. Pozwala to ponadto zapewnić 
elastyczność i szybkie reagowanie na 
wydarzenia kryzysowe i ekstremalne 
warunki pogodowe poprzez zmianę trybu 
podróży. Nowe systemy pozycjonowania, 
nawigacji i pomiaru czasu, możliwe dzięki 
systemom nawigacji satelitarnej Galileo 
i EGNOS, będą narzędziem do osiągnięcia 
tych celów, tak jak i szersze zastosowanie 
nauk behawioralnych, by zrozumieć jakie 
preferencje decydują o wyborze środka 
transportu, pamiętając o tym, że każdy 
rodzaj transportu wiąże się ze 
specyficznymi wyzwaniami 
i charakteryzują go różne cykle integracji 
technologii.

Or. en

Poprawka 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – ustęp 1



PE492.826v02-00 60/184 AM\909647PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel ten można osiągnąć poprzez rozwój 
i szerokie stosowanie inteligentnych 
aplikacji transportowych i systemów 
zarządzania. Działania te obejmują:
planowanie, zarządzanie popytem, 
interoperacyjne na poziomie 
ogólnoeuropejskim systemy informowania 
i płatności; oraz pełną integrację 
przepływów informacji, systemów 
zarządzania, sieci infrastruktury i usług 
w zakresie mobilności w nowe wspólne 
ramy uwzględniające rózne środki 
transportu i oparte na otwartych 
platformach. Pozwala to ponadto zapewnić 
elastyczność i szybkie reagowanie na 
wydarzenia kryzysowe i ekstremalne 
warunki pogodowe poprzez zmianę trybu 
podróży. Nowe systemy pozycjonowania, 
nawigacji i pomiaru czasu, możliwe dzięki 
systemom nawigacji satelitarnej Galileo 
i EGNOS, będą narzędziem do osiągnięcia 
tych celów.

Cel ten można osiągnąć poprzez rozwój 
i szerokie stosowanie inteligentnych 
aplikacji transportowych i systemów 
zarządzania. Działania te obejmują:
planowanie, zarządzanie popytem, 
interoperacyjne na poziomie 
ogólnoeuropejskim systemy informowania, 
wystawiania biletów i płatności; oraz pełną 
integrację przepływów informacji, 
systemów zarządzania, sieci infrastruktury 
i usług w zakresie mobilności w nowe 
wspólne ramy uwzględniające różne środki 
transportu i oparte na otwartych 
platformach. Pozwala to ponadto zapewnić 
elastyczność i szybkie reagowanie na 
wydarzenia kryzysowe i ekstremalne 
warunki pogodowe poprzez zmianę trybu 
podróży. Nowe systemy pozycjonowania, 
nawigacji i pomiaru czasu, możliwe dzięki 
systemom nawigacji satelitarnej Galileo 
i EGNOS, będą narzędziem do osiągnięcia 
tych celów.

Or. en

Poprawka 835
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie te mogą zmniejszyć presję na 
system transportu oraz podnieść 
bezpieczeństwo i możliwości przewozowe.
W ich ramach można np. połączyć pojazdy 
o wysokiej skuteczności działania i niskim 
wpływie na środowisko z inteligentnymi, 
bezpiecznymi systemami pokładowymi 
i opartymi na infrastrukturze (np. pociągi 
drogowe). Działania te będą ponadto 

Działanie te mogą zmniejszyć presję na 
system transportu oraz podnieść 
bezpieczeństwo i możliwości przewozowe.
W ich ramach można np. połączyć pojazdy 
o wysokiej skuteczności działania i niskim 
wpływie na środowisko z inteligentnymi, 
bezpiecznymi systemami pokładowymi 
i opartymi na infrastrukturze (np.
dwumodalne systemy na małą skalę czy
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wspierać rozwój wizji e-Freight 
przewidującej pozbawiony dokumentów 
papierowych proces przewozu towarów, 
w którym przepływy informacji 
elektronicznych, usług i płatności są 
powiązane z fizycznymi przepływami 
towarów przewożonych róznymi środkami 
transportu.

pociągi drogowe). Działania te będą 
ponadto wspierać rozwój wizji e-Freight 
przewidującej pozbawiony dokumentów 
papierowych proces przewozu towarów, 
w którym przepływy informacji 
elektronicznych, usług i płatności są 
powiązane z fizycznymi przepływami 
towarów przewożonych różnymi środkami 
transportu.

Or. en

Poprawka 836
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel ten będzie osiągnięty poprzez 
uwzględnienie aspektów wiążących się 
z organizacją, zarządzaniem 
i monitorowaniem skuteczności działania 
i poziomu ryzyka systemów 
transportowych; oraz poprzez skupienie 
uwagi na projektowaniu i eksploatacji 
samolotw, pojazdów i statków, 
infrastruktur i terminali. Nacisk zostanie 
położony na bezpieczeństwo bierne 
i czynne, prewencję oraz na poprawę 
procesów automatyzacji i szkolenia w celu 
złagodzenia skutków ludzkich błędów.
Opracowane zostaną specjalne narzędzia 
i techniki umożliwiające lepsze 
przewidywanie, ocenę i złagodzenie 
skutków pogody i innych zagrożeń 
stwarzanych przez środowisko naturalne.
Działania skoncentrują się również na 
integracji aspektów bezpieczeństwa 
w planowaniu przepływów pasażerów 
i towarów i zarządzaniu nimi, na koncepcji 
dotyczącej samolotów, pojazdów i statków, 
na ruchu drogowym i zarządzaniu 

Cel ten będzie osiągnięty poprzez 
uwzględnienie aspektów wiążących się 
z organizacją, zarządzaniem 
i monitorowaniem skuteczności działania 
i poziomu ryzyka systemów 
transportowych; oraz poprzez skupienie 
uwagi na projektowaniu i eksploatacji 
samolotów, pojazdów i statków, 
infrastruktur i terminali. Nacisk zostanie 
położony na modalne przejście w stronę 
bezpieczniejszych systemów transportu 
i mobilności, bezpieczeństwo bierne 
i czynne, prewencję oraz na poprawę 
procesów automatyzacji i szkolenia w celu 
złagodzenia skutków ludzkich błędów.
Opracowane zostaną specjalne narzędzia 
i techniki umożliwiające lepsze 
przewidywanie, ocenę i złagodzenie 
skutków pogody i innych zagrożeń 
stwarzanych przez środowisko naturalne.
Działania skoncentrują się również na 
integracji aspektów bezpieczeństwa 
w planowaniu przepływów pasażerów 
i towarów i zarządzaniu nimi, na koncepcji 
dotyczącej samolotów, pojazdów i statków, 
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systemem oraz na projektowaniu terminali. na ruchu drogowym i zarządzaniu 
systemem oraz na projektowaniu terminali.

Or. en

Poprawka 837
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W obliczu wzrastającej konkurencji 
wyprzedzanie innych w dziedzinie nowych 
technologii i obniżenie kosztów 
istniejących procesów produkcyjnych, 
badania i innowacje przyczynią się do 
wzrostu europejskiego przemysłu 
transportowego i utworzenia miejsc pracy 
dla wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Stawką jest zachowanie 
konkurencyjności ważnego sektora 
gospodarki, który bezpośrenio przynosi 6,3 
% PKB Unii i zatrudnia prawie 13 
milionów ludzi w Europie. Cele 
szczegółowe obejmują rozwój 
innowacyjnych środków transportu 
następnej generacji oraz przygotowanie 
podstaw do kolejnej generacji poprzez 
pracę nad nowymi koncepcjami 
i projektami, inteligentnymi systemami 
kontroli i efektywnymi procesami 
produkcyjnymi. Europa zamierza zająć 
wiodącą pozycję na świecie pod względem 
efektywności i bezpieczeństwa wszystkich 
środków transportu.

W obliczu wzrastającej konkurencji 
wyprzedzanie innych w dziedzinie nowych 
technologii i obniżenie kosztów oraz 
poprawa zasobów i efektywności 
energetycznej istniejących procesów 
produkcyjnych, badania i innowacje 
przyczynią się do wzrostu europejskiego 
przemysłu transportowego i utworzenia 
miejsc pracy dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. Stawką 
jest zachowanie konkurencyjności 
ważnego sektora gospodarki, który 
bezpośrednio przynosi 6,3 % PKB Unii 
i zatrudnia prawie 13 milionów ludzi 
w Europie. Cele szczegółowe obejmują 
rozwój innowacyjnych środków transportu 
następnej generacji oraz przygotowanie 
podstaw do kolejnej generacji poprzez 
pracę nad nowymi koncepcjami 
i projektami, inteligentnymi systemami 
kontroli i efektywnymi pod kątem zasobów
procesami produkcyjnymi. Europa 
zamierza zająć wiodącą pozycję na świecie 
pod względem efektywności 
i bezpieczeństwa wszystkich środków 
transportu.

Or. en
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Poprawka 838
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – punkt 4.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie to wzmocni wiodącą pozycję 
Europy w transporcie lotniczym, 
kolejowym o wielkiej szybkości,
(pod)miejskim transporcie kolejowym, 
w zakresie pojazdów drogowych, 
elektromobilności, pasażerskich statków 
wycieczkowych, promów oraz 
specjalistycznych, zaawansowanych 
technologicznie statków i platform 
morskich. Pobudzi też konkurencyjność 
w sektorach europejskiego przemysłu 
nowych technologii i systemów oraz 
będzie wspierać ich zróżnicowanie wobec 
nowych rynków, w tym w sektorach 
innych niż transport. Działanie obejmie 
rozwój innowacyjnych bezpiecznych 
samolotów, pojazdów i statków 
posiadających efektywne jednostki napędu, 
wykazujące wysoką skuteczność działania 
i wyposażone w inteligentne systemy 
kontroli.

Działanie to wzmocni wiodącą pozycję 
Europy w transporcie lotniczym, sektorze 
wiropłatów oraz samolotów regionalnych 
i biznesowych, w transporcie kolejowym 
o wielkiej szybkości, (pod)miejskim 
transporcie kolejowym, w zakresie 
pojazdów drogowych, elektromobilności, 
pasażerskich statków wycieczkowych, 
promów oraz specjalistycznych, 
zaawansowanych technologicznie statków 
i platform morskich. Pobudzi też 
konkurencyjność w sektorach 
europejskiego przemysłu nowych 
technologii i systemów oraz będzie 
wspierać ich zróżnicowanie wobec nowych 
rynków, w tym w sektorach innych niż 
transport. Działanie obejmie rozwój 
innowacyjnych bezpiecznych samolotów, 
pojazdów i statków posiadających 
efektywne jednostki napędu, wykazujące 
wysoką skuteczność działania 
i wyposażone w inteligentne systemy 
kontroli.

Or. en

Poprawka 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – punkt 4.3.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3.4a. Europejskie systemy nawigacji 
satelitarnej: EGNOS i Galileo są 
europejskimi inwestycjami strategicznymi. 
Ich nowe funkcje i wyniki w zakresie 
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pozycjonowania i pomiaru czasu są 
kluczowymi czynnikami dla nowych 
koncepcji zarządzania transportem 
zarówno w sektorze mobilności towarowej, 
jak i mobilności osób, oraz są przekrojowe 
dla rodzajów transportu. Nowe systemy 
nawigacji strategicznej, takie jak 
inteligentna jazda, inteligentne 
zarządzanie ruchem, unikanie wypadków 
oraz łagodzenie ich skutków, 
elektromobilność i połączona nawigacja, 
będą potrzebowały wiarygodnego 
i bezpiecznego pozycjonowania. Nowe 
funkcje nawigacyjne zwiększą europejską 
konkurencyjność na scenie światowej 
i zapewnią publiczne korzyści 
z globalnych satelitarnych zastosowań 
nawigacyjnych w transporcie, szacowane 
na około 40 mld EUR (ocena 
oddziaływania planu działania KE 
w sprawie zastosowań GNSS na rok 
2011).

Or. en

Poprawka 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3a. Inteligentna logistyka
Pomoże opracować i rozwinąć bardziej 
wydajne i bardziej przyjazne dla 
środowiska systemy logistyki transportu 
poprzez wprowadzenie ułatwień 
i optymalizację stosunku kosztów do 
czasu.
Obejmuje to lepsze zrozumienie zachowań 
konsumentów, potrzeba też zrozumieć 
oddziaływanie na logistykę miejskiego 
transportu, ruchu i jego zagęszczenia, by 
rozwijać inteligentną logistykę; rozwijać 
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nowe narzędzia informatyczne 
i zarządzania logistyką poprzez 
usprawnienie informacyjnych systemów 
zarządzania i śledzenia przepływu 
towarów w czasie rzeczywistym oraz 
integrację i komunikację w pojazdach i na 
poziomie infrastruktury; opracowywać 
niekonwencjonalne systemy dystrybucji 
towarów; rozwijać konkurencyjne 
rozwiązania intermodalne dla łańcucha 
dostaw i platform logistycznych 
usprawniających przepływ towarów.

Or. en

Poprawka 841
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.4. Badania społeczno-ekonomiczne 
i działania ukierunkowane na przyszłość do 
celów kształtowania polityki

4.4. Badania społeczno-ekonomiczne 
i behawioralne oraz działania 
ukierunkowane na przyszłość do celów 
kształtowania polityki

Or. en

Poprawka 842
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wspierające analizę i rozwój 
polityki, w tym społeczno-ekonomiczne 
aspekty transportu, są konieczne do celów 
propagowania innowacji i sprostania 

Działania wspierające analizę i rozwój 
polityki, w tym społeczno-ekonomiczne
oraz psychologiczne/ behawioralne
aspekty transportu i mobilności, są 
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wyzwaniom stwarzanym przez transport.
Działania będą ukierunkowane na 
rozwijanie i wdrażanie europejskich 
polityk w zakresie badań i innowacji 
dotyczących transportu, studiów 
perspektywicznych i prognozowania 
technologicznego oraz na wzmocnienie 
europejskiej przestrzeni badawczej.

konieczne do celów propagowania 
innowacji i sprostania wyzwaniom 
stwarzanym przez transport i mobilność.
Działania będą ukierunkowane na 
rozwijanie i wdrażanie europejskich 
polityk w zakresie badań i innowacji 
dotyczących transportu i mobilności, 
studiów perspektywicznych 
i prognozowania technologicznego oraz na 
wzmocnienie europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Or. en

Poprawka 843
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poznanie zachowań użytkowników, 
akceptacja społeczna, wpływ środków 
politycznych, wzorce mobilności i modele 
biznesowe oraz ich skutki mają 
pierwszorzędne znaczenie dla ewolucji 
europejskiego systemu transportowego.
Przy opracowaniu scenariusza zostaną 
uwzględnione tendencje społeczne, cele 
polityczne i prognozy technologiczne 
w perspektywie 2050 r. Z uwagi na lepsze 
poznanie powiązań między rozwojem 
terytorialnym i europejskim systemem 
transportowym potrzebne są solidne 
modele, na podstawie których można 
podejmować właściwe decyzje polityczne.

Poznanie zachowań użytkowników, 
akceptacja społeczna behawioralnej 
zmiany w stronę bardziej 
zrównoważonych metod transportu, 
wpływ środków politycznych, wzorce 
mobilności, szerzenie wiedzy za pomocą 
narzędzi mierzących ślad węglowy
i modele biznesowe oraz ich skutki mają 
pierwszorzędne znaczenie dla ewolucji 
europejskiego systemu transportowego
i mobilności. Przy opracowaniu 
scenariusza zostaną uwzględnione 
tendencje społeczne, zmiany 
demograficzne, cele polityczne i prognozy 
technologiczne w perspektywie 2050 r. Z 
uwagi na lepsze poznanie powiązań 
między rozwojem terytorialnym 
i europejskim systemem transportowym
oraz „zieloną” logistyką i zarządzaniem 
mobilnością a unikaniem transportu
potrzebne są solidne modele, na podstawie 
których można podejmować właściwe 
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decyzje polityczne.

Or. en

Poprawka 844
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 4 – punkt 4.4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania skoncentrują się na sposobach 
zapobiegania nierównościom społecznym 
w dostępie do mobilności oraz zapewnienia 
lepszej pozycji wrażliwym użytkownikom 
dróg. Należy też uwzględnić kwestie 
gospodarcze, skupiając uwagę na 
sposobach internalizacji czynników 
zewnętrznych w różnych środkach 
transportu, jak również na modelach 
podatkowych i cenowych. Potrzebne są 
perspektywiczne badania w celu oceny 
przyszłych wymogów dotyczących 
umiejętności i miejsc pracy.

Badania skoncentrują się na sposobach 
zapobiegania nierównościom społecznym 
w dostępie do mobilności oraz zapewnienia 
lepszej pozycji wrażliwym użytkownikom 
dróg, takim jak piesi i rowerzyści. Należy 
też uwzględnić kwestie gospodarcze, 
skupiając uwagę na sposobach 
internalizacji czynników zewnętrznych 
w różnych środkach transportu
i mobilności, jak również na modelach 
podatkowych i cenowych. Potrzebne są 
perspektywiczne badania w celu oceny 
przyszłych wymogów dotyczących
umiejętności i miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 845
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka surowcami

5. Działania w dziedzinie klimatu,
środowiska, efektywna gospodarka 
surowcami

Or. en
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Poprawka 846
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu opracowanie 
i ocenę innowacyjnych, efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych środków 
adaptacji i łagodzenia skutków, 
ukierunkowanych zarówno na CO2, jak 
i na inne gazy cieplarniane, oraz 
podkreślenie roli technologicznych 
i pozatechnologicznych rozwiązań 
ekologicznych poprzez zgromadzenie 
dowodów na potrzeby świadomego, 
wczesnego i skutecznego działania oraz 
tworzenia sieci kontaktów o wymaganych 
kompetencjach.

Działanie ma więc na celu opracowanie 
i ocenę innowacyjnych, efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych środków 
adaptacji i łagodzenia skutków, 
ukierunkowanych zarówno na CO2, jak 
i na inne gazy cieplarniane i aerozole, oraz 
podkreślenie roli technologicznych 
i pozatechnologicznych rozwiązań 
ekologicznych poprzez zgromadzenie 
dowodów na potrzeby świadomego, 
wczesnego i skutecznego działania oraz 
tworzenia sieci kontaktów o wymaganych 
kompetencjach.

Or. en

Poprawka 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dysponujemy niepełną wiedzą na temat 
zdolności adaptacyjnych społeczeństwa i 
gospodarki do zmian klimatu. Skuteczne, 
sprawiedliwe i akceptowane społecznie 
środki na rzecz środowiska i społeczeństwa 
odpornego na zmiany klimatu wymagają 
zintegrowanej analizy bieżących i 
przyszłych skutków, wrażliwości, stopnia 
narażenia populacji, zagrożeń, kosztów i 
możliwości związanych ze zmianą i 
zmiennością klimatu, z uwzględnieniem 
zdarzeń ekstremalnych i powiązanych 

Dysponujemy niepełną wiedzą na temat 
zdolności adaptacyjnych społeczeństwa i 
gospodarki do zmian klimatu. Skuteczne, 
sprawiedliwe i akceptowalne społecznie 
środki na rzecz środowiska i społeczeństwa 
odpornego na zmiany klimatu wymagają
zintegrowanej analizy bieżących i 
przyszłych skutków, wrażliwości, stopnia 
narażenia populacji, zagrożeń, kosztów i 
możliwości związanych ze zmianą i 
zmiennością klimatu, z uwzględnieniem 
zdarzeń ekstremalnych i powiązanych 
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klimatycznie uwarunkowanych zagrożeń i 
ich występowania. Przy opracowaniu tej 
analizy zostaną wzięte pod uwagę również: 
niekorzystny wpływ zmiany klimatu na 
bioróżnorodność, ekosystemy i usługi 
ekosystemowe, infrastrukturę oraz zasoby 
gospodarcze i naturalne. Nacisk zostanie 
położony na najcennieejsze ekosystemy 
naturalne i tereny zabudowane, a także na 
kluczowe sektory społeczne, kulturalne i 
gospodarcze w całej Europie. W ramach 
działań zbadane zostaną skutki i 
wzrastające zagrożenia dla ludzkiego 
zdrowia powodowane przez zmianę 
klimatu oraz podwyższone stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze. Badania 
obejmą ocenę innowacyjnych, 
sprawiedliwie rozłożonych i efektywnych 
kosztowo rozwiązań adaptacyjnych w 
zakresie zmiany klimatu, w tym ochronę i 
adaptację zasobów naturalnych i 
ekosystemów oraz powiązanych skutków 
w celach informacyjnych i w dążeniu do 
wspierania ich rozwoju i wdrażania na 
każdym poziomie i w każdej skali. Zostaną 
w nich ponadto uwzględnione potencjalne 
skutki, koszty i zagrożenia metod 
geoinżynieryjnych. Przedmiotem badań 
staną się złożone wzajemne zależności, 
konflikty i synergie wyboru sposobu 
adaptacji i polityki zapobiegania ryzyku a
innymi politykami w zakresie klimatu i 
politykami sektorowymi, w tym woływ na 
zatrudnienie i poziom życia wrażliwych 
grup.

klimatycznie uwarunkowanych zagrożeń i 
ich występowania. Przy opracowaniu tej 
analizy zostaną wzięte pod uwagę również: 
niekorzystny wpływ zmiany klimatu na 
bioróżnorodność, ekosystemy i usługi 
ekosystemowe, infrastrukturę oraz zasoby 
gospodarcze i naturalne. Nacisk zostanie 
położony na najcenniejsze ekosystemy 
naturalne i tereny zabudowane, na 
terytoria najbardziej podatne na 
zagrożenia, np. wyspy, a także na 
kluczowe sektory społeczne, kulturalne i 
gospodarcze w całej Europie. W ramach 
działań zbadane zostaną skutki i 
wzrastające zagrożenia dla ludzkiego 
zdrowia powodowane przez zmianę 
klimatu oraz podwyższone stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze. Badania 
obejmą ocenę innowacyjnych, 
sprawiedliwie rozłożonych i efektywnych 
kosztowo rozwiązań adaptacyjnych w 
zakresie zmiany klimatu, w tym ochronę i 
adaptację zasobów naturalnych i 
ekosystemów oraz powiązanych skutków 
w celach informacyjnych i w dążeniu do 
wspierania ich rozwoju i wdrażania na 
każdym poziomie i w każdej skali. Zostaną 
w nich ponadto uwzględnione potencjalne 
skutki, koszty i zagrożenia metod 
geoinżynieryjnych. Przedmiotem badań 
staną się złożone wzajemne zależności, 
konflikty i synergie wyboru sposobu 
adaptacji i polityki zapobiegania ryzyku z
innymi politykami w zakresie klimatu i 
politykami sektorowymi, w tym wpływ na 
zatrudnienie i poziom życia wrażliwych 
grup.

Or. es

Poprawka 848
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.2 – ustęp 1



PE492.826v02-00 70/184 AM\909647PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dysponujemy niepełną wiedzą na temat 
zdolności adaptacyjnych społeczeństwa 
i gospodarki do zmian klimatu. Skuteczne, 
sprawiedliwe i akceptowane społecznie 
środki na rzecz środowiska i społeczeństwa 
odpornego na zmiany klimatu wymagają 
zintegrowanej analizy bieżących 
i przyszłych skutków, wrażliwości, stopnia 
narażenia populacji, zagrożeń, kosztów 
i możliwości związanych ze zmianą 
i zmiennością klimatu, z uwzględnieniem 
zdarzeń ekstremalnych i powiązanych 
klimatycznie uwarunkowanych zagrożeń 
i ich występowania. Przy opracowaniu tej 
analizy zostaną wzięte pod uwagę również: 
niekorzystny wpływ zmiany klimatu na 
bioróżnorodność, ekosystemy i usługi 
ekosystemowe, infrastrukturę oraz zasoby 
gospodarcze i naturalne. Nacisk zostanie 
położony na najcennieejsze ekosystemy 
naturalne i tereny zabudowane, a także na 
kluczowe sektory społeczne, kulturalne 
i gospodarcze w całej Europie. W ramach 
działań zbadane zostaną skutki 
i wzrastające zagrożenia dla ludzkiego 
zdrowia powodowane przez zmianę 
klimatu oraz podwyższone stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze. Badania 
obejmą ocenę innowacyjnych, 
sprawiedliwie rozłożonych i efektywnych 
kosztowo rozwiązań adaptacyjnych 
w zakresie zmiany klimatu, w tym ochronę 
i adaptację zasobów naturalnych 
i ekosystemów oraz powiązanych skutków 
w celach informacyjnych i w dążeniu do 
wspierania ich rozwoju i wdrażania na 
każdym poziomie i w każdej skali. Zostaną 
w nich ponadto uwzględnione potencjalne 
skutki, koszty i zagrożenia metod 
geoinżynieryjnych. Przedmiotem badań 
staną się złożone wzajemne zależności, 
konflikty i synergie wyboru sposobu 
adaptacji i polityki zapobiegania ryzyku 
a innymi politykami w zakresie klimatu 
i politykami sektorowymi, w tym woływ na 

Dysponujemy niepełną wiedzą na temat 
zdolności adaptacyjnych społeczeństwa 
i gospodarki do zmian klimatu. Skuteczne, 
sprawiedliwe i akceptowane społecznie 
środki na rzecz środowiska i społeczeństwa 
odpornego na zmiany klimatu wymagają 
zintegrowanej analizy bieżących 
i przyszłych skutków, wrażliwości, stopnia 
narażenia populacji, zagrożeń, kosztów 
i możliwości związanych ze zmianą 
i zmiennością klimatu, z uwzględnieniem 
zdarzeń ekstremalnych i powiązanych 
klimatycznie uwarunkowanych zagrożeń 
i ich występowania. Przy opracowaniu tej 
analizy zostaną wzięte pod uwagę również: 
niekorzystny wpływ zmiany klimatu na 
bioróżnorodność, ekosystemy i usługi 
ekosystemowe, infrastrukturę oraz zasoby 
gospodarcze i naturalne. Nacisk zostanie 
położony na najcenniejsze ekosystemy 
naturalne i tereny zabudowane, a także na 
kluczowe sektory społeczne, kulturalne 
i gospodarcze w całej Europie. W ramach 
działań zbadane zostaną skutki 
i wzrastające zagrożenia dla ludzkiego 
zdrowia powodowane przez zmianę 
klimatu oraz podwyższone stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze. Badania 
obejmą ocenę innowacyjnych, 
sprawiedliwie rozłożonych i efektywnych 
kosztowo rozwiązań adaptacyjnych 
w zakresie zmiany klimatu, w tym ochronę 
i adaptację zasobów naturalnych 
i ekosystemów oraz powiązanych skutków 
w celach informacyjnych i w dążeniu do 
wspierania ich rozwoju i wdrażania na 
każdym poziomie i w każdej skali.
Przedmiotem badań staną się złożone 
wzajemne zależności, konflikty i synergie 
wyboru sposobu adaptacji i polityki 
zapobiegania ryzyku a innymi politykami 
w zakresie klimatu i politykami 
sektorowymi, w tym wpływ na zatrudnienie 
i poziom życia wrażliwych grup.
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zatrudnienie i poziom życia wrażliwych 
grup.

Or. en

Poprawka 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawą podstawowej wagi jest zbadanie 
regionalnego oddziaływania zmian 
klimatu na ekosystem, zasoby wodne, 
rolnictwo i leśnictwo, w celu 
zanalizowania oddziaływania na ludzkie 
życie, zdrowie oraz inne społeczno-
gospodarcze aspekty, lecz również 
zbadanie bezpośredniego i pośredniego 
wpływu globalnych zmian na dynamikę 
i wydolność danego ekosystemu.

Or. en

Poprawka 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1.3a. Zmiana klimatu i kwestie 
zarządzania zasobami wodnymi
Kwestia zmian klimatu powinna być 
związana z kwestiami zarządzania 
zasobami wodnymi. W przyszłości 
największe wyzwania dotyczące zasobów 
wodnych będą wynikać głównie 
z konieczności postrzegania tego tematu 
w coraz ściślejszym powiązaniu 
z kwestiami globalnych zmian, zmiany 
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klimatu, rosnącego geopolitycznego 
znaczenia, a także aspektów 
energetycznych i zdrowotnych.
Zasoby wodne powinny być postrzegane 
holistycznie oraz w sposób całościowy 
zarządzane. Obejmuje to regiony 
naturalne i kwestie ekologiczne, 
rozumienie usług ekosystemowych jako 
procesu, ochronę jakości wody pitnej oraz
różne systemy polityczne i struktury 
instytucjonalne.
W bazie wiedzy należy uwzględnić 
koncepcję przepływów nienaruszalnych 
i wziąć pod uwagę usługi ekosystemowe 
wspierane przez wodę; podkreśla potrzebę 
uwzględnienia faktu, że zmiany w obiegu 
wody zależą od siedliska i że ma to wpływ 
na procentową ilość wody ponownie 
wykorzystywanej.

Or. en

Poprawka 851
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2. Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami naturalnymi i ekosystemami

5.2. Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami naturalnymi, ekosystemami i 
dziedzictwem kulturowym

Or. de

Poprawka 852
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2. Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami naturalnymi i ekosystemami

5.2. Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami obejmującymi zasoby naturalne
i namacalne dziedzictwo kulturowe oraz
ekosystemami

Or. en

Uzasadnienie

Bez ujęcia w Horyzoncie 2020 dziedzictwa kulturowego eliminacji ulegnie cała podstawa 
zachowania dziedzictwa kulturowego w Europie.

Poprawka 853
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Społeczeństwa stoją w obliczu wielkiego 
wyzwania, jakim jest osiągnięcie trwałej 
równowagi między potrzebami ludzi i 
środowiska. Zasoby środowiska, w tym 
woda, powietrze, biomasa, żyzne gleby, 
bioróżnorodność, ekosystemy i świadczone 
przez nie usługi stanowią podstawę 
funkcjonowania gospodarki europejskiej i 
światowej i decydują o jakości życia. 
Szacuje się, że do 2050 r. związane z 
zasobami naturalnymi możliwości 
biznesowe na świecie wyniosą ponad 2 
biliony euro25. Pomimo tego zarówno w 
Europie, jak i na świecie, ekosystemy 
ulegają degradacji w stopniu 
przekraczającym zdolność przyrody do ich 
regeneracji, a zasoby środowiskowe są 
nadmiernie eksploatowane. Na przykład co 
roku Unia traci 1000 km² najbardziej 
żyznych gleb i cennych ekosystemów, a 
jedna czwarta słodkiej wody jest 
marnowana. Kontynuacji tego rodzaju 
wzorców nie można brać pod uwagę. 

Społeczeństwa stoją w obliczu wielkiego 
wyzwania, jakim jest osiągnięcie trwałej 
równowagi między potrzebami ludzi i 
środowiska. Zasoby środowiska, w tym 
woda, powietrze, biomasa, żyzne gleby, 
bioróżnorodność, ekosystemy i świadczone 
przez nie usługi, a także zasoby 
antropogeniczne, łącznie z dziedzictwem 
kulturowym i krajobrazami kulturowymi
stanowią podstawę funkcjonowania 
gospodarki europejskiej i światowej i 
decydują o jakości życia. Szacuje się, że do 
2050 r. związane z zasobami naturalnymi 
możliwości biznesowe na świecie wyniosą 
ponad 2 biliony euro25. Możliwości 
biznesowe wynikające z europejskiego 
dziedzictwa kulturowego i branży twórczej 
stanowią 3,3% europejskiego PKB. Tylko 
w samej branży turystycznej powiązanej z 
dziedzictwem kulturowym generuje się 
obroty rzędu 338 miliarda euro. Pomimo 
tego zarówno w Europie, jak i na świecie, 
ekosystemy ulegają degradacji w stopniu 
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Badania muszą przyczynić się do 
odwrócenie szkód wyrządzonych w 
środowisku i zapewnienia, że ekosystemy 
pozostaną źródłem zasobów, dóbr i usług o 
zasadniczym znaczeniu dla dobrostanu i 
dobrobytu gospodarczego.

przekraczającym zdolność przyrody do ich 
regeneracji, a zasoby środowiskowe są 
nadmiernie eksploatowane. Na przykład co 
roku Unia traci 1000 km² najbardziej 
żyznych gleb i cennych ekosystemów, a 
jedna czwarta słodkiej wody jest 
marnowana. Kontynuacji tego rodzaju 
wzorców nie można brać pod uwagę. 
Badania muszą przyczynić się do 
odwrócenie szkód wyrządzonych w 
środowisku i zapewnienia, że ekosystemy 
pozostaną źródłem zasobów, dóbr i usług o 
zasadniczym znaczeniu dla dobrostanu i 
dobrobytu gospodarczego.

Or. de

Uzasadnienie

Dane liczbowe pochodzą ze sprawozdania dotyczącego konkurencyjności UE za 2010 r.

Poprawka 854
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Społeczeństwa stoją w obliczu wielkiego 
wyzwania, jakim jest osiągnięcie trwałej 
równowagi między potrzebami ludzi 
i środowiska. Zasoby środowiska, w tym 
woda, powietrze, biomasa, żyzne gleby, 
bioróżnorodność, ekosystemy i świadczone 
przez nie usługi stanowią podstawę 
funkcjonowania gospodarki europejskiej 
i światowej i decydują o jakości życia.
Szacuje się, że do 2050 r. związane 
z zasobami naturalnymi możliwości 
biznesowe na świecie wyniosą ponad 2 
biliony euro. Pomimo tego zarówno 
w Europie, jak i na świecie, ekosystemy 
ulegają degradacji w stopniu 
przekraczającym zdolność przyrody do ich 
regeneracji, a zasoby środowiskowe są 

Społeczeństwa stoją w obliczu wielkiego 
wyzwania, jakim jest osiągnięcie trwałej 
równowagi między potrzebami ludzi 
i środowiska. Zasoby środowiska, w tym 
woda, powietrze, biomasa, żyzne gleby, 
bioróżnorodność, ekosystemy oraz zasoby 
stworzone przez człowieka, w tym 
namacalne dziedzictwo kulturowe
i krajobrazy kulturowe, a także
świadczone przez nie usługi stanowią 
podstawę funkcjonowania gospodarki 
europejskiej i światowej i decydują 
o jakości życia. Szacuje się, że do 2050 r. 
związane z zasobami naturalnymi 
możliwości biznesowe na świecie wyniosą 
ponad 2 biliony euro. Europejski sektor 
biznesu związany z dziedzictwem 
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nadmiernie eksploatowane. Na przykład co 
roku Unia traci 1000 km² najbardziej 
żyznych gleb i cennych ekosystemów, 
a jedna czwarta słodkiej wody jest 
marnowana. Kontynuacji tego rodzaju 
wzorców nie można brać pod uwagę.
Badania muszą przyczynić się do 
odwrócenie szkód wyrządzonych 
w środowisku i zapewnienia, że 
ekosystemy pozostaną źródłem zasobów, 
dóbr i usług o zasadniczym znaczeniu dla 
dobrostanu i dobrobytu gospodarczego.

kulturowym oraz gospodarka kreatywna 
odpowiadają za 3,3% PKB w Europie 
(sprawozdanie na temat europejskiej 
konkurencyjności w 2010 r., s. 166, 191), 
podczas gdy obrót z turystyki związanej 
z aktywnością w zakresie dziedzictwa 
kulturowego wynosi 338 mld euro rocznie 
(Dyrekcja ds. dziedzictwa kulturowego, 
Norwegia: Pomniki dziedzictwa 
kulturowego i obiekty historyczne jako 
generatory wartości w gospodarce 
postindustrialnej, s. 5). Pomimo tego 
zarówno w Europie, jak i na świecie, 
ekosystemy ulegają degradacji w stopniu 
przekraczającym zdolność przyrody do ich 
regeneracji, a zasoby środowiskowe są 
nadmiernie eksploatowane. Na przykład co 
roku Unia traci 1000 km² najbardziej 
żyznych gleb i cennych ekosystemów, 
a jedna czwarta słodkiej wody jest 
marnowana. Kontynuacji tego rodzaju 
wzorców nie można brać pod uwagę.
Badania muszą przyczynić się do 
odwrócenie szkód wyrządzonych 
w środowisku i zapewnienia, że 
ekosystemy pozostaną źródłem zasobów, 
dóbr i usług o zasadniczym znaczeniu dla 
dobrostanu i dobrobytu gospodarczego.

Or. en

Uzasadnienie

Dziedzictwo kulturowe ma niemały wpływ na PKB Europy. W związku z tym należy ująć 
dziedzictwo kulturowe w Horyzoncie 2020.

Poprawka 855
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
wiedzy w celu gospodarowania zasobami 

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
wiedzy w celu gospodarowania zasobami 
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naturalnymi w sposób zapewniający trwałą 
równowagę między ograniczonymi 
zasobami a potrzebami społeczeństwa i 
gospodarki.

naturalnymi i kulturowymi w sposób 
zapewniający trwałą równowagę między 
ograniczonymi zasobami a potrzebami 
społeczeństwa i gospodarki.

Or. de

Poprawka 856
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
wiedzy w celu gospodarowania zasobami 
naturalnymi w sposób zapewniający trwałą 
równowagę między ograniczonymi 
zasobami a potrzebami społeczeństwa 
i gospodarki.

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
wiedzy w celu gospodarowania zasobami 
naturalnymi i kulturowymi w sposób 
zapewniający trwałą równowagę między 
ograniczonymi nieodnawialnymi zasobami 
a potrzebami społeczeństwa i gospodarki.

Or. en

Poprawka 857
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
wiedzy w celu gospodarowania zasobami 
naturalnymi w sposób zapewniający trwałą 
równowagę między ograniczonymi 
zasobami a potrzebami społeczeństwa 
i gospodarki.

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
wiedzy w celu gospodarowania zasobami 
naturalnymi i chronienia ich w sposób 
zapewniający trwałą równowagę między 
ograniczonymi zasobami a potrzebami 
społeczeństwa i gospodarki.

Or. en
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Poprawka 858
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania społeczeństwa stwarzają 
zagrożenie wywołania w środowisku 
nieodwracalnych zmian, które zmienią 
charakter ekosystemów. Przewidywanie
tych zagrożeń poprzez ocenę, 
monitorowanie i prognozowanie skutków 
ludzkiej działalności dla środowiska oraz 
skutków zmian w środowisku na dobrostan 
ludzi ma kluczowe znaczenie. Badania 
ekosystemów morskich (od stref 
przybrzeżnych po pełne morze), wód 
słodkich, ekosystemów naziemnych 
i miejskich, w tym ekosystemów 
uzależnionych od wód gruntowych, 
poszerzą naszą wiedzę na temat złożonych 
interakcji między zasobami naturalnymi 
a systemami społecznymi, gospodarczymi 
i ekologicznymi, łącznie z naturalnymi 
progami nieodwracalnych zmian oraz 
odpornością lub wrażliwością systemów 
ludzkich i biologicznych. Badania obejmą 
sposoby funkcjonowania ekosystemów 
i reagowania przez nie na skutki 
działalności człowieka, sposoby 
przywrócenia ich do poprzedniego stanu 
oraz wpływ tych działań na gospodarkę 
i ludzki dobrostan. Ponadto badanie 
obejmie rozwiązania dotyczące wyzwań 
związanych z zasobami. Przyczyni się do 
opracowania polityk i praktyk 
zapewniających prowadzenie działalności 
społecznej i gospodarczej w granicach 
wyznaczonych przez trwałość 
ekosystemów i ich zdolność do adaptacji 
oraz przez bioróżnorodność.

Działania społeczeństwa stwarzają 
zagrożenie wywołania w środowisku 
nieodwracalnych zmian, które zmienią 
charakter ekosystemów. Przewidywanie 
tych zagrożeń poprzez ocenę, 
monitorowanie i prognozowanie skutków 
ludzkiej działalności dla środowiska oraz 
skutków zmian w środowisku na dobrostan 
ludzi ma kluczowe znaczenie. Badania 
ekosystemów morskich (od stref 
przybrzeżnych po pełne morze), wód 
słodkich, ekosystemów naziemnych 
i miejskich, w tym ekosystemów 
uzależnionych od wód gruntowych, 
poszerzą naszą wiedzę na temat złożonych 
interakcji między zasobami naturalnymi 
a systemami społecznymi, gospodarczymi 
i ekologicznymi, łącznie z naturalnymi 
progami nieodwracalnych zmian oraz 
odpornością lub wrażliwością systemów 
ludzkich i biologicznych. Badania obejmą 
sposoby funkcjonowania ekosystemów 
i reagowania przez nie na skutki 
działalności człowieka, sposoby 
przywrócenia ich do poprzedniego stanu 
oraz wpływ tych działań na gospodarkę 
i ludzki dobrostan. Ponadto badanie 
obejmie rozwiązania dotyczące wyzwań 
związanych z zasobami. Przyczyni się do 
opracowania polityk i praktyk 
zapewniających prowadzenie działalności 
społecznej i gospodarczej w granicach 
wyznaczonych przez trwałość
ekosystemów i ich zdolność do adaptacji 
oraz przez bioróżnorodność. Lepsze 
poznanie czynników środowiskowych 
wpływających na zdrowie i dobrostan oraz 
mechanizmów pośredniczących jest 
konieczne w celu uzyskania dowodów 
świadczących o skutecznych strategiach 
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ochrony zdrowia oraz dla dostarczenia 
informacji na potrzeby programów 
i polityki Unii.
Poszerzenie wiedzy jest kwestią 
podstawową, jeżeli aspekty społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe przyczyniają 
się do ogólnych zmian, takich jak zjawisko 
pożarów lasów. Priorytetowe znaczenie 
ma lepsze zrozumienie zjawisk fizycznych 
i społecznych powodujących pożary lasów. 
Symulacje, zbieranie danych i ich analiza 
ma kluczowe znaczenie dla zasilenia 
systemów wspierających podejmowanie 
decyzji opartych na badaniach 
naukowych, będących najistotniejszym 
sposobem zapobiegania pożarom lasów 
i zwiększenia skuteczności ich zwalczania, 
a także zmniejszenia strat w kapitale 
ludzkim, ekologicznym, społecznym 
i gospodarczym.
Badania ekosystemów morskich (od stref 
przybrzeżnych po pełne morze), 
polarnych, wód słodkich, ekosystemów 
naziemnych i miejskich, w tym 
ekosystemów uzależnionych od wód 
gruntowych i ich różnorodności 
biologicznej, poszerzą naszą wiedzę na 
temat złożonych interakcji między 
zasobami naturalnymi a systemami 
społecznymi, gospodarczymi 
i ekologicznymi, łącznie z naturalnymi 
progami nieodwracalnych zmian oraz 
odpornością lub wrażliwością systemów 
ludzkich i biologicznych. Badania obejmą 
sposoby funkcjonowania ekosystemów 
i reagowania przez nie na skutki 
działalności człowieka, sposoby 
minimalizacji tych skutków, sposoby 
przywrócenia ekosystemów do 
poprzedniego stanu oraz wpływ tych 
działań na gospodarkę i ludzki dobrostan. 
Ponadto badanie obejmie rozwiązania 
dotyczące wyzwań związanych z zasobami. 
Przyczyni się do opracowania polityk 
i praktyk zapewniających prowadzenie 
działalności społecznej i gospodarczej 
w granicach wyznaczonych przez trwałość 
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ekosystemów i ich zdolność do adaptacji 
oraz przez bioróżnorodność.

Or. en

Poprawka 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania społeczeństwa stwarzają 
zagrożenie wywołania w środowisku 
nieodwracalnych zmian, które zmienią 
charakter ekosystemów. Przewidywanie 
tych zagrożeń poprzez ocenę, 
monitorowanie i prognozowanie skutków 
ludzkiej działalności dla środowiska oraz 
skutków zmian w środowisku na dobrostan 
ludzi ma kluczowe znaczenie. Badania 
ekosystemów morskich (od stref 
przybrzeżnych po pełne morze), wód 
słodkich, ekosystemów naziemnych 
i miejskich, w tym ekosystemów
uzależnionych od wód gruntowych, 
poszerzą naszą wiedzę na temat złożonych 
interakcji między zasobami naturalnymi 
a systemami społecznymi, gospodarczymi 
i ekologicznymi, łącznie z naturalnymi 
progami nieodwracalnych zmian oraz 
odpornością lub wrażliwością systemów 
ludzkich i biologicznych. Badania obejmą 
sposoby funkcjonowania ekosystemów 
i reagowania przez nie na skutki 
działalności człowieka, sposoby 
przywrócenia ich do poprzedniego stanu 
oraz wpływ tych działań na gospodarkę 
i ludzki dobrostan. Ponadto badanie 
obejmie rozwiązania dotyczące wyzwań 
związanych z zasobami. Przyczyni się do 
opracowania polityk i praktyk 
zapewniających prowadzenie działalności 
społecznej i gospodarczej w granicach 
wyznaczonych przez trwałość 

Działania społeczeństwa stwarzają 
zagrożenie wywołania w środowisku 
nieodwracalnych zmian, które zmienią 
charakter ekosystemów. Przewidywanie 
tych zagrożeń poprzez ocenę, 
monitorowanie i prognozowanie skutków 
ludzkiej działalności dla środowiska oraz 
skutków zmian w środowisku na dobrostan 
ludzi ma kluczowe znaczenie. Badania 
ekosystemów morskich (od stref 
przybrzeżnych po pełne morze), wód 
słodkich, ekosystemów naziemnych 
i miejskich, w tym ekosystemów 
uzależnionych od wód gruntowych, 
poszerzą naszą wiedzę na temat złożonych 
interakcji między zasobami naturalnymi 
a systemami społecznymi, gospodarczymi 
i ekologicznymi, łącznie z naturalnymi 
progami nieodwracalnych zmian oraz 
odpornością lub wrażliwością systemów 
ludzkich i biologicznych. Badania obejmą 
sposoby funkcjonowania ekosystemów 
i reagowania przez nie na skutki 
działalności człowieka, sposoby 
przywrócenia ich do poprzedniego stanu 
oraz wpływ tych działań na gospodarkę 
i ludzki dobrostan. Ponadto badanie 
obejmie rozwiązania dotyczące wyzwań 
związanych z zasobami. Innowacje są 
konieczne, by opracować nowe modele 
zarządzania zasobami wodnymi, które 
zagwarantują przejrzystość. Powinny one 
obejmować: informacje na temat miejsca 
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ekosystemów i ich zdolność do adaptacji 
oraz przez bioróżnorodność.

pochodzenia wody, równomierną 
dystrybucję oraz procedurę jej sprzedaży 
i wykorzystania. Przyczyni się do 
opracowania polityk i praktyk 
zapewniających prowadzenie działalności 
społecznej i gospodarczej w granicach 
wyznaczonych przez trwałość 
ekosystemów i ich zdolność do adaptacji 
oraz przez bioróżnorodność.

Or. en

Poprawka 860
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dziedzictwo kulturowe jest zasadniczym 
elementem środowiska i jego ochrona 
przyczynia się w praktyczny sposób do 
dobrego samopoczucia ludzi, a także 
stanowi konkretny wkład w 
zrównoważoną gospodarkę w Europie.

Or. de

Poprawka 861
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście dziedzictwo kulturowe 
jest postrzegane jako kluczowa część 
kontekstu środowiskowego, a jego 
ochrona – jako namacalny wkład 
w zrównoważoną gospodarkę i ludzki 
dobrostan w Europie.
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Or. en

Poprawka 862
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W systemach społecznych, gospodarczych 
i zarządzania do tej pory nie uwzględniono 
ani kwestii wyczerpywania się zasobów, 
ani szkód w ekosystemach. Badania i 
innowacje zapewnią podstawy dla decyzji 
politycznych koniecznych do celów 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
ekosystemami w celu uniknięcia 
niekorzystnych zmian klimatu i środowiska 
lub dostosowania się do nich oraz w celu
propagowania zapewniających trwałość 
zmian instytucjonalnych, gospodarczych, 
behawioralnych i technologicznych. 
Nacisk będzie położony na ekosystemy i 
usługi ekosystemowe o krytycznym 
znaczeniu, zgodne z założeniami polityki, 
takie jak słodka woda, morza i oceany, 
jakość powietrza, bioróżnorodność, 
wykorzystanie gruntów i gleby. Odporność 
społeczeństw i ekosystemów na katastrofy, 
w tym klęski żywiołowe, będzie wspierana 
poprzez lepsze możliwości prognozowania, 
wczesnego ostrzegania oraz oceny 
wrażliwości i skutków, również w 
wymiarze obejmującym wiele zagrożeń. 
Dzięki temu badania i innowacje wniosą 
wkład w działania polityczne w zakresie 
efektywności środowiskowej i zasobów 
oraz przedstawią warianty skutecznego, 
opartego na dowodach zarządzania w 
granicach bezpiecznej eksploatacji. 
Opracowane zostaną innowacyjne sposoby 
podniesienia spójności polityki, 
znajdowania kompromisowych rozwiązań i 
postępowania w przypadku sprzeczności 
interesów, a także lepszego informowania 

W systemach społecznych, gospodarczych 
i zarządzania do tej pory nie uwzględniono 
ani kwestii wyczerpywania się zasobów, 
ani szkód w ekosystemach. Badania i 
innowacje zapewnią podstawy dla decyzji 
politycznych koniecznych do celów 
gospodarowania zasobami naturalnymi i
kulturowymi oraz ekosystemami w celu 
uniknięcia niekorzystnych zmian klimatu i 
środowiska lub dostosowania się do nich 
oraz w celu propagowania zapewniających 
trwałość zmian instytucjonalnych, 
gospodarczych, behawioralnych i 
technologicznych. Nacisk będzie położony 
na ekosystemy i usługi ekosystemowe o 
krytycznym znaczeniu, zgodne z 
założeniami polityki, takie jak słodka 
woda, morza i oceany, jakość powietrza, 
bioróżnorodność, wykorzystanie gruntów i 
gleby. Odporność społeczeństw i 
ekosystemów na katastrofy, w tym klęski 
żywiołowe, będzie wspierana poprzez 
lepsze możliwości prognozowania, 
wczesnego ostrzegania oraz oceny 
wrażliwości i skutków, również w 
wymiarze obejmującym wiele zagrożeń.
Dzięki temu badania i innowacje wniosą 
wkład w działania polityczne w zakresie 
efektywności środowiskowej i zasobów 
oraz przedstawią warianty skutecznego, 
opartego na dowodach zarządzania w 
granicach bezpiecznej eksploatacji. 
Opracowane zostaną innowacyjne sposoby 
podniesienia spójności polityki, 
znajdowania kompromisowych rozwiązań i 
postępowania w przypadku sprzeczności 
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społeczeństwa o wynikach badań i 
zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji.

interesów, a także lepszego informowania 
społeczeństwa o wynikach badań i 
zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji.

Or. de

Poprawka 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W systemach społecznych, gospodarczych 
i zarządzania do tej pory nie uwzględniono 
ani kwestii wyczerpywania się zasobów, 
ani szkód w ekosystemach. Badania 
i innowacje zapewnią podstawy dla decyzji 
politycznych koniecznych do celów 
gospodarowania zasobami naturalnymi 
i ekosystemami w celu uniknięcia 
niekorzystnych zmian klimatu i środowiska 
lub dostosowania się do nich oraz w celu 
propagowania zapewniających trwałość 
zmian instytucjonalnych, gospodarczych, 
behawioralnych i technologicznych.
Nacisk będzie położony na ekosystemy 
i usługi ekosystemowe o krytycznym 
znaczeniu, zgodne z założeniami polityki, 
takie jak słodka woda, morza i oceany, 
jakość powietrza, bioróżnorodność, 
wykorzystanie gruntów i gleby. Odporność 
społeczeństw i ekosystemów na katastrofy, 
w tym klęski żywiołowe, będzie wspierana 
poprzez lepsze możliwości prognozowania, 
wczesnego ostrzegania oraz oceny 
wrażliwości i skutków, również 
w wymiarze obejmującym wiele zagrożeń.
Dzięki temu badania i innowacje wniosą 
wkład w działania polityczne w zakresie 
efektywności środowiskowej i zasobów 
oraz przedstawią warianty skutecznego, 
opartego na dowodach zarządzania 
w granicach bezpiecznej eksploatacji.

W systemach społecznych, gospodarczych 
i zarządzania do tej pory nie uwzględniono 
ani kwestii wyczerpywania się zasobów, 
ani szkód w ekosystemach. Badania 
i innowacje zapewnią podstawy dla decyzji 
politycznych koniecznych do celów 
gospodarowania zasobami naturalnymi 
i ekosystemami w celu uniknięcia 
niekorzystnych zmian klimatu i środowiska 
lub dostosowania się do nich oraz w celu 
propagowania zapewniających trwałość 
zmian instytucjonalnych, gospodarczych, 
behawioralnych i technologicznych.
Nacisk będzie położony na ekosystemy 
i usługi ekosystemowe o krytycznym 
znaczeniu, zgodne z założeniami polityki, 
takie jak słodka woda, morza i oceany, 
jakość powietrza, bioróżnorodność, 
wykorzystanie gruntów i gleby. Odporność 
społeczeństw i ekosystemów na katastrofy, 
w tym klęski żywiołowe, będzie wspierana 
poprzez lepsze możliwości prognozowania, 
wczesnego ostrzegania oraz oceny 
wrażliwości i skutków, również 
w wymiarze obejmującym wiele zagrożeń.
Dzięki temu badania i innowacje wniosą
wkład w działania polityczne w zakresie 
efektywności środowiskowej i zasobów 
oraz przedstawią warianty skutecznego, 
opartego na dowodach zarządzania 
w granicach bezpiecznej eksploatacji.
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Opracowane zostaną innowacyjne sposoby 
podniesienia spójności polityki, 
znajdowania kompromisowych rozwiązań 
i postępowania w przypadku sprzeczności 
interesów, a także lepszego informowania 
społeczeństwa o wynikach badań 
i zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji.

Opracowane zostaną innowacyjne sposoby 
podniesienia spójności polityki, 
znajdowania kompromisowych rozwiązań 
i postępowania w przypadku sprzeczności 
interesów, a także lepszego informowania 
społeczeństwa o wynikach badań 
i zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji. Dostępność 
i wydajność wszystkich ważnych zasobów 
musi zostać zanalizowana w różnych 
odnośnych skalach terytorialnych: 
globalnej, regionalnej i lokalnej, 
a powiązane skutki społeczno-gospodarcze 
powinny być zbadane w celu określenia 
zakresu możliwych politycznych działań.

Or. en

Poprawka 864
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W systemach społecznych, gospodarczych 
i zarządzania do tej pory nie uwzględniono 
ani kwestii wyczerpywania się zasobów, 
ani szkód w ekosystemach. Badania 
i innowacje zapewnią podstawy dla decyzji 
politycznych koniecznych do celów 
gospodarowania zasobami naturalnymi 
i ekosystemami w celu uniknięcia 
niekorzystnych zmian klimatu i środowiska 
lub dostosowania się do nich oraz w celu 
propagowania zapewniających trwałość 
zmian instytucjonalnych, gospodarczych, 
behawioralnych i technologicznych.
Nacisk będzie położony na ekosystemy 
i usługi ekosystemowe o krytycznym 
znaczeniu, zgodne z założeniami polityki, 
takie jak słodka woda, morza i oceany, 
jakość powietrza, bioróżnorodność, 
wykorzystanie gruntów i gleby. Odporność 
społeczeństw i ekosystemów na katastrofy, 

W systemach społecznych, gospodarczych 
i zarządzania do tej pory nie uwzględniono 
ani kwestii wyczerpywania się zasobów, 
ani szkód w ekosystemach. Badania 
i innowacje zapewnią podstawy dla decyzji 
politycznych koniecznych do celów 
gospodarowania zasobami naturalnymi 
i zasobami kulturowymi oraz
ekosystemami w celu uniknięcia 
niekorzystnych zmian klimatu i środowiska 
lub dostosowania się do nich oraz w celu 
propagowania zapewniających trwałość 
zmian instytucjonalnych, gospodarczych, 
behawioralnych i technologicznych.
Nacisk będzie położony na ekosystemy 
i usługi ekosystemowe o krytycznym 
znaczeniu, zgodne z założeniami polityki, 
takie jak słodka woda, morza i oceany, 
jakość powietrza, bioróżnorodność, 
wykorzystanie gruntów i gleby. Odporność 
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w tym klęski żywiołowe, będzie wspierana 
poprzez lepsze możliwości prognozowania, 
wczesnego ostrzegania oraz oceny 
wrażliwości i skutków, również 
w wymiarze obejmującym wiele zagrożeń.
Dzięki temu badania i innowacje wniosą 
wkład w działania polityczne w zakresie 
efektywności środowiskowej i zasobów 
oraz przedstawią warianty skutecznego, 
opartego na dowodach zarządzania 
w granicach bezpiecznej eksploatacji.
Opracowane zostaną innowacyjne sposoby 
podniesienia spójności polityki, 
znajdowania kompromisowych rozwiązań 
i postępowania w przypadku sprzeczności 
interesów, a także lepszego informowania 
społeczeństwa o wynikach badań 
i zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji.

społeczeństw i ekosystemów na katastrofy,
w tym klęski żywiołowe, będzie wspierana 
poprzez lepsze możliwości prognozowania, 
wczesnego ostrzegania oraz oceny 
wrażliwości i skutków, również 
w wymiarze obejmującym wiele zagrożeń.
Dzięki temu badania i innowacje wniosą 
wkład w działania polityczne w zakresie 
efektywności środowiskowej i zasobów 
oraz przedstawią warianty skutecznego, 
opartego na dowodach zarządzania 
w granicach bezpiecznej eksploatacji.
Opracowane zostaną innowacyjne sposoby 
podniesienia spójności polityki, 
znajdowania kompromisowych rozwiązań 
i postępowania w przypadku sprzeczności 
interesów, a także lepszego informowania 
społeczeństwa o wynikach badań 
i zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji.

Or. en

Poprawka 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sektory takie jak budownictwo, przemysł 
chemiczny, samochodowy, 
kosmonautyczny, maszyn i urządzeń, 
których łączna wartość dodana przekracza 
1 000 miliardów euro, a liczba 
zatrudnionych sięga około 30 milionów, są 
uzależnione od dostępu do surowców.
Unia jest samowystarczalna pod względem 
surowców mineralnych stosowanych 
w budownictwie. Tym niemniej jest 
wprawdzie jednym z największych na 
świecie producentów niektórych surowców 
mineralnych stosowanych w przemyśle, ale 
nadal pozostaje importerem netto 
większości z nich. Ponadto jest w wysokim 

Sektory takie jak budownictwo, przemysł 
chemiczny, samochodowy, 
kosmonautyczny, maszyn i urządzeń, 
których łączna wartość dodana przekracza 
1 000 miliardów euro, a liczba 
zatrudnionych sięga około 30 milionów, są 
uzależnione od dostępu do surowców. Tym 
niemniej jest wprawdzie jednym 
z największych na świecie producentów 
niektórych surowców mineralnych 
stosowanych w przemyśle, ale nadal 
pozostaje importerem netto większości 
z nich. Ponadto jest w wysokim stopniu 
uzależniona od importu minerałów 
metalicznych i w pełni uzależniona od 
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stopniu uzależniona od importu minerałów 
metalicznych i w pełni uzależniona od 
importu niektórych kluczowych surowców.

importu niektórych kluczowych surowców.

Or. en

Poprawka 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostatnie tendencje świadczą o tym, że 
popyt na surowce będzie napędzany przez 
powstające gospodarki oraz szybkie 
rozprzestrzenianie się kluczowych 
technologii wspomagających. Europa musi 
zapewnić zrównoważone gospodarowanie 
i dostawy surowców z obszarów leżacych 
w jej granicach i poza nimi, 
przeznaczonych dla wszystkich sektorów 
uzależnionych od dostępu do surowców.
Cele polityczne dotyczące kluczowych 
surowców przedstawiono w inicjatywie 
Komisji na rzecz surowców.

Ostatnie tendencje świadczą o tym, że 
popyt na surowce będzie napędzany przez
stały popyt z gospodarek rozwiniętych,
powstające gospodarki oraz szybkie 
rozprzestrzenianie się kluczowych 
technologii wspomagających. Europa musi 
zapewnić zrównoważone gospodarowanie 
i dostawy surowców z obszarów leżących
w jej granicach i poza nimi, 
przeznaczonych dla wszystkich sektorów 
uzależnionych od surowców. Cele 
polityczne dotyczące kluczowych 
surowców przedstawiono w inicjatywie 
Komisji na rzecz surowców.

Or. en

Poprawka 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5– punkt 5.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
bazy wiedzy o surowcach i opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
bazy wiedzy o surowcach i opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
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efektywnych kosztowo i przyjaznych dla 
środowiska procesów poszukiwań, 
wydobycia, przetwarzania, recyklingu 
i odzysku surowców oraz zastępowania ich 
atrakcyjnymi pod względem 
ekonomicznym surowcami alternatywnymi 
wywierającymi mniej szkodliwy wpływ na 
środowisko.

efektywnych kosztowo i przyjaznych dla 
środowiska procesów poszukiwań, 
wydobycia, przetwarzania, wydajności 
zasobów, ponownego wykorzystania,
recyklingu i odzysku surowców oraz 
zastępowania ich atrakcyjnymi pod 
względem ekonomicznym surowcami 
alternatywnymi wywierającymi mniej 
szkodliwy wpływ na środowisko.

Or. en

Poprawka 868
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
bazy wiedzy o surowcach i opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
efektywnych kosztowo i przyjaznych dla 
środowiska procesów poszukiwań, 
wydobycia, przetwarzania, recyklingu 
i odzysku surowców oraz zastępowania ich 
atrakcyjnymi pod względem 
ekonomicznym surowcami alternatywnymi 
wywierającymi mniej szkodliwy wpływ na 
środowisko.

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
bazy wiedzy o surowcach, zarówno 
lądowych, jak i morskich, i opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
efektywnych kosztowo i przyjaznych dla 
środowiska procesów poszukiwań, 
wydobycia, przetwarzania, recyklingu 
i odzysku surowców oraz zastępowania ich 
atrakcyjnymi pod względem 
ekonomicznym surowcami alternatywnymi 
wywierającymi mniej szkodliwy wpływ na 
środowisko.

Or. en

Poprawka 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena długoterminowej dostępności 
zasobów unijnych i światowych, w tym 
dostępu do miejskich kopalni (składowiska 
i odpady górnicze), zasobów 
pełnomorskich (np. wydobywanie z dna 
morza minerałów ziem rzadkich) 
i związana z tym niepewność wymagają 
poprawy. Ta wiedza prezyczyni się do 
skłonienia społeczeństwa do bardziej 
efektywnego stosowania, recyklingu 
i ponownego wykorzystywania rzadkich 
lub szkodliwych dla środowiska surowców.
Ponadto opracowane zostaną światowe 
zasady, praktyki i normy dotyczące 
ekonomicznie opłacalnych, przyjaznych 
dla środowiska i akceptowanych 
społecznie procesów poszukiwania 
zasobów, ich wydobycia i przetwarzania, 
w tym praktyk w zakresie 
wykorzystywania gruntów i planowania 
przestrzennego obszarów morskich.

Ocena długoterminowej dostępności 
zasobów unijnych i światowych, w tym 
dostępu do miejskich kopalni (składowiska 
i odpady górnicze), zasobów 
pełnomorskich (np. wydobywanie z dna 
morza minerałów ziem rzadkich), 
przetwarzanie minerałów i ich produktów 
ubocznych oraz związana z tym 
niepewność wymagają poprawy. Ta wiedza 
przyczyni się do skłonienia społeczeństwa 
do bardziej efektywnego stosowania, 
recyklingu i ponownego wykorzystywania 
rzadkich lub szkodliwych dla środowiska 
surowców. Ponadto opracowane zostaną 
światowe zasady, praktyki i normy 
dotyczące ekonomicznie opłacalnych, 
przyjaznych dla środowiska 
i akceptowanych społecznie procesów 
poszukiwania zasobów, ich wydobycia 
i przetwarzania, w tym praktyk w zakresie 
wykorzystywania gruntów i planowania 
przestrzennego obszarów morskich.
Międzynarodowa współpraca obejmująca 
współpracę w zakresie rozwijania lepszego 
zarządzania zasobami na szczeblu 
międzynarodowym oraz współpraca 
między krajowymi służbami geologicznymi 
będzie w tym kontekście istotna i należy ją 
kontynuować.

Or. en

Poprawka 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.3.2. Propagowanie zrównoważonego 
zaopatrzenia i stosowania surowców, 

5.3.2. Propagowanie zrównoważonego
i efektywnego zaopatrzenia, stosowania
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obejmujące poszukiwania, wydobycie, 
przetwarzanie, recycling i odzyskiwanie

i ponownego wykorzystania surowców, 
obejmujące poszukiwania, wydobycie, 
przetwarzanie, efektywną gospodarkę 
zasobami, ponowne wykorzystanie,
recycling i odzyskiwanie

Or. en

Poprawka 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania i innowacje są potrzebne podczas 
całego cyklu życia materiałów w celu 
zapewnienia taniego, niezawodnego 
i zrównoważonego zaopatrzenia w surowce 
o zasadniczym znaczeniu dla przemysłu 
europejskiego oraz gospodarowania nimi.
Opracowanie i stosowanie ekonomicznie 
opłacalnych, przyjaznych dla środowiska 
i akceptowanych społecznie technologii 
poszukiwania zasobów, ich wydobycia 
i przetwarzania będzie bodźcem do ich 
efektywnego wykorzystywania.
Eksploatacja obejmie również potencjał 
kopalni miejskich. Nowe, opłacalne 
ekonomicznie technologie recyklingu 
i odzyskiwania materiałów, modele 
i procesy biznesowe również przyczynią 
się do obniżenia uzależnienia Unii od 
dostaw surowców pierwotnych. Pociąga to 
za sobą potrzebę wydłużenia użytkowania, 
wysokiej jakości recyklingu i odzysku oraz 
radykalnego ograniczenia marnotrawstwa 
zasobów. Przyjęte zostanie podejście 
oparte na pełnym cyklu życia, od dostawy 
dostępnych surowców po koniec ich życia, 
przy ograniczeniu do minimum wymagań 
dotyczących energii i zasobów.

Badania i innowacje są potrzebne podczas 
całego cyklu życia materiałów w celu 
zapewnienia taniego, niezawodnego 
i zrównoważonego zaopatrzenia w surowce 
o zasadniczym znaczeniu dla przemysłu 
europejskiego oraz gospodarowania nimi.
Opracowanie i stosowanie ekonomicznie 
opłacalnych, przyjaznych dla środowiska 
i akceptowanych społecznie technologii 
poszukiwania zasobów, ich wydobycia, 
przetwarzania i recyklingu będzie 
bodźcem do ich efektywnego 
wykorzystywania. Eksploatacja obejmie 
również potencjał kopalni miejskich.
Nowe, opłacalne ekonomicznie 
technologie recyklingu i odzyskiwania 
materiałów, modele i procesy biznesowe 
również przyczynią się do obniżenia 
uzależnienia Unii od dostaw surowców 
pierwotnych. Pociąga to za sobą potrzebę 
wydłużenia użytkowania, wysokiej jakości 
recyklingu i odzysku oraz radykalnego 
ograniczenia marnotrawstwa zasobów.
Przyjęte zostanie podejście oparte na 
pełnym cyklu życia, od dostawy 
dostępnych surowców po koniec ich życia, 
przy ograniczeniu do minimum wymagań 
dotyczących energii i zasobów.
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Or. en

Poprawka 872
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania i innowacje są potrzebne podczas 
całego cyklu życia materiałów w celu 
zapewnienia taniego, niezawodnego 
i zrównoważonego zaopatrzenia w surowce 
o zasadniczym znaczeniu dla przemysłu 
europejskiego oraz gospodarowania nimi.
Opracowanie i stosowanie ekonomicznie 
opłacalnych, przyjaznych dla środowiska 
i akceptowanych społecznie technologii 
poszukiwania zasobów, ich wydobycia 
i przetwarzania będzie bodźcem do ich 
efektywnego wykorzystywania.
Eksploatacja obejmie również potencjał 
kopalni miejskich. Nowe, opłacalne 
ekonomicznie technologie recyklingu 
i odzyskiwania materiałów, modele 
i procesy biznesowe również przyczynią 
się do obniżenia uzależnienia Unii od 
dostaw surowców pierwotnych. Pociąga to 
za sobą potrzebę wydłużenia użytkowania, 
wysokiej jakości recyklingu i odzysku oraz 
radykalnego ograniczenia marnotrawstwa 
zasobów. Przyjęte zostanie podejście 
oparte na pełnym cyklu życia, od dostawy 
dostępnych surowców po koniec ich życia, 
przy ograniczeniu do minimum wymagań 
dotyczących energii i zasobów.

Badania i innowacje są potrzebne podczas 
całego cyklu życia materiałów w celu 
zapewnienia taniego, niezawodnego 
i zrównoważonego zaopatrzenia w surowce 
o zasadniczym znaczeniu dla przemysłu 
europejskiego oraz gospodarowania nimi.
Opracowanie i stosowanie ekonomicznie 
opłacalnych, przyjaznych dla środowiska 
i akceptowanych społecznie technologii 
poszukiwania zasobów, ich wydobycia 
i przetwarzania będzie bodźcem do ich 
efektywnego wykorzystywania.
Eksploatacja obejmie również potencjał 
kopalni miejskich. Nowe, opłacalne 
ekonomicznie technologie recyklingu 
i odzyskiwania materiałów, modele 
i procesy biznesowe również przyczynią 
się do obniżenia uzależnienia Unii od 
dostaw surowców pierwotnych. Pociąga to 
za sobą potrzebę wydłużenia użytkowania, 
wysokiej jakości recyklingu i odzysku oraz 
radykalnego ograniczenia zarówno 
normalnego zużycia, jak i marnotrawstwa
tych zasobów. Przyjęte zostanie podejście 
oparte na pełnym cyklu życia, od dostawy 
dostępnych surowców po koniec ich życia, 
przy ograniczeniu do minimum wymagań 
dotyczących energii i zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zastosowania innowacji do całego łańcucha wartości surowców nie jest drastyczne 
ograniczenie stosowania/ zużycia surowców, lecz zapewnienie, że pozostaną one 
w gospodarce, poprzez recykling i ponowne wykorzystanie w swojej pierwotnej funkcji (tj. 
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„gospodarka o obiegu zamkniętym”). W ciągu następnych 10 lat „drastyczne ograniczenie 
normalnego zużycia” surowców wydaje się trudne. Należy też wziąć pod uwagę 
konkurencyjność w skali światowej.

Poprawka 873
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym powinno się uwzględnić 
zwiększającą się zależność europejskiego 
przemysłu chemicznego od zewnętrznych 
źródeł ropy naftowej i gazu ziemnego jako 
surowców chemicznych. Europejski 
przemysł chemiczny był w ubiegłych 
latach coraz bardziej zainteresowany 
wykorzystaniem rodzimego węgla jako 
alternatywnego surowca chemicznego. 
Wykorzystanie rodzimego węgla poza 
sektorem energetycznym może zapewnić 
długofalowe perspektywy rozwoju dla 
wielu europejskich zakładów 
chemicznych, biorąc pod uwagę 
wyczerpywanie się globalnych rezerw ropy 
naftowej i niestabilność polityczną 
w krajach będących producentami. W 
przyszłości należy opracować technologie 
i zakłady przetwarzania, które zapewnią 
przydatność alternatywnych źródeł 
węglowodorów, takich jak rodzime zasoby 
węgla, dla europejskiego przemysłu 
chemicznego.

Or. en

Poprawka 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczność przekształcenia gospodarki 
w bardziej samowystarczalną i efektywną 
pod względem wykorzystania zasobów 
będzie wymagała zmian kulturowych, 
behawioralnych, społeczno-
ekonomicznych i instytucjonalnych. W 
celu rozwiązania narastającego problemu 
niedoboru umiejętności w unijnym 
sektorze surowcowym (w tym 
w europejskim przemyśle górniczym) 
wprowadzone zostaną zachęty na rzecz 
tworzenia bardziej skutecznych partnerstw 
między wyższymi uczelniami, służbami 
geologicznymi i przemysłem. Zasadnicze 
znaczenie ma również wspieranie rozwoju 
innowacyjnych umiejętności 
ekologicznych. Ponadto świadomość 
społeczna dotycząca znaczenia krajowych
surowców dla gospodarki europejskiej jest 
nadal ograniczona. Dla łatwiejszego 
wprowadzenia niezbędnych zmian 
instytucjonalnych badania i innowacje 
zostaną ukierunkowane na tworzenie 
możliwości obywatelom, decydentom 
politycznym, praktykom i instytucjom.

Konieczność przekształcenia gospodarki 
w bardziej samowystarczalną i efektywną 
pod względem wykorzystania zasobów 
będzie wymagała zmian kulturowych, 
behawioralnych, społeczno-
ekonomicznych i instytucjonalnych. W 
celu rozwiązania narastającego problemu 
niedoboru umiejętności w unijnym 
sektorze surowcowym (w tym 
w europejskim przemyśle górniczym) 
wprowadzone zostaną zachęty na rzecz 
tworzenia bardziej skutecznych partnerstw 
między wyższymi uczelniami, służbami 
geologicznymi i przemysłem. Zasadnicze 
znaczenie ma również wspieranie rozwoju 
innowacyjnych umiejętności 
ekologicznych. Ponadto świadomość 
społeczna dotycząca znaczenia surowców 
dla gospodarki europejskiej jest nadal 
ograniczona. Dla łatwiejszego 
wprowadzenia niezbędnych zmian 
instytucjonalnych badania i innowacje 
zostaną ukierunkowane na tworzenie 
możliwości obywatelom, decydentom 
politycznym, praktykom i instytucjom.

Or. en

Poprawka 875
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.4 – punkt 5.4.1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zostanie przyznane na wszystkie 
formy innowacji, zarówno przyrostowe, 
jak i radykalne, łączące innowacje 
technologiczne, organizacyjne, społeczne, 
behawioralne, biznesowe i polityczne oraz 
zwiększające udział społeczeństwa 
obywatelskiego. W ten sposób stworzone 

Wsparcie zostanie przyznane na wszystkie 
formy innowacji, zarówno przyrostowe, 
jak i radykalne, łączące innowacje 
technologiczne, organizacyjne, społeczne, 
behawioralne, biznesowe i polityczne oraz 
zwiększające udział społeczeństwa 
obywatelskiego. W ten sposób stworzone 
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zostaną podstawy dla gospodarki o obiegu 
w większym stopniu zamkniętym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu skutków dla 
środowiska i uwzględnieniu efektów 
zwrotnych. Działanie to obejmie modele 
biznesowe, symbiozę przemysłową, 
systemy usług produktowych, 
projektowanie produktów, pełny cykl życia 
oraz podejścia „od kołyski po kołyskę”. 
Celem będzie podniesienie efektywności 
gospodarowania zasobami poprzez 
obniżenie - w ujęciu bezwzględnym –
wielkości wsadów, odpadów i uwalnianych 
substancji szkodliwych w łańcuchu 
wartości oraz wspieranie ponownego 
wykorzystania, recyklingu i zastępowania 
zasobów. Nacisk zostanie położony na 
ułatwienie przejścia od etapu badań do 
wprowadzenia na rynek, z udziałem 
przemysłu, a w szególności MŚP, od 
opracowania prototypów po ich 
wprowadzenie na rynek i powielanie. 
Nawiązywanie kontaktów w sieci przez 
innowatorów w zakresie ekologii również 
będzie miało na celu poprawę 
upowszechniania wiedzy i lepsze 
powiązanie dostaw z popytem.

zostaną podstawy dla gospodarki o obiegu 
w większym stopniu zamkniętym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu skutków dla 
środowiska i uwzględnieniu efektów 
zwrotnych. Działanie to obejmie modele 
biznesowe, symbiozę przemysłową, 
systemy usług produktowych, 
projektowanie produktów, pełny cykl życia 
oraz podejścia „od kołyski po kołyskę”. 
Celem będzie podniesienie efektywności 
gospodarowania zasobami poprzez 
obniżenie - w ujęciu bezwzględnym –
wielkości wsadów, odpadów i uwalnianych 
substancji szkodliwych w łańcuchu 
wartości oraz wspieranie ponownego 
wykorzystania, recyklingu i zastępowania 
zasobów. Nacisk zostanie położony na 
ułatwienie przejścia od etapu badań do 
wprowadzenia na rynek, z udziałem 
przemysłu, a w szególności MŚP, od 
opracowania prototypów po ich 
wprowadzenie na rynek po 
konkurencyjnych cenach i powielanie. 
Nawiązywanie kontaktów w sieci przez 
innowatorów w zakresie ekologii również 
będzie miało na celu poprawę 
upowszechniania wiedzy i lepsze 
powiązanie dostaw z popytem.

Or. it

Poprawka 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozbudowane systemy obserwacji 
środowiska i systemy informacyjne mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
pozyskiwania długoterminowych danych 
i informacji wymaganych w celu sprostania 
temu wyzwaniu. Systemy te zostaną 
wykorzystane do oceny i prognozowania 

Rozbudowane systemy obserwacji 
środowiska i systemy informacyjne mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
pozyskiwania długoterminowych danych 
i informacji wymaganych w celu sprostania 
temu wyzwaniu. Systemy te zostaną 
wykorzystane do oceny i prognozowania 
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stanu, statusu i tendencji w zakresie 
klimatu, zasobów naturalnych, w tym 
surowców, ekosystemów i usług 
ekosystemowych, jak również oceny 
zmniejszenia emisji i łagodzenia zmian 
klimatu oraz polityki adaptacji i wariantów 
we wszystkich sektorach gospodarki.
Przekazane przez te systemy informacje 
i wiedza zostaną wykorzystane do 
stymulowania inteligentnego korzystania 
z zasobów strategicznych; wspierania 
rozwoju polityk opartych na dowodach;
wspierania nowych usług środowiskowych 
i klimatycznych; oraz stworzenia nowych 
możliwości na światowych rynkach.

stanu, statusu i tendencji w zakresie 
klimatu, zasobów naturalnych, w tym 
surowców, ekosystemów i usług 
ekosystemowych, jak również oceny 
zmniejszenia emisji i łagodzenia zmian 
klimatu oraz polityki adaptacji i wariantów 
we wszystkich sektorach gospodarki.
Przekazane przez te systemy informacje 
i wiedza zostaną wykorzystane do 
stymulowania inteligentnego korzystania 
z zasobów strategicznych; wspierania 
rozwoju polityk opartych na dowodach;
wspierania nowych usług środowiskowych 
i klimatycznych; wspierania technologii 
cyfrowych dla monitorowania i śledzenia 
zasobów wodnych oraz zarządzania nimi 
przy pomocy satelitów; oraz stworzenia 
nowych możliwości na światowych 
rynkach.

Or. en

Poprawka 877
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 5 – punkt 5.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.5a. Rozwój innowacji w dziedzinie 
efektywnego gospodarowania zasobami 
i recyklingu
Celem jest wspieranie badań i innowacji 
w dziedzinie efektywnego gospodarowania 
zasobami, ze szczególnym naciskiem na 
recykling i ponowne wykorzystanie 
odpadów i materiałów. Będzie to możliwe 
dzięki ustanowieniu ośrodków na rzecz 
technologii innowacyjnych wspierających 
wydobycie, recykling i ponowne 
wykorzystanie materiałów oraz dzięki 
większej współpracy regionalnej 
w zakresie metod i procesów zarządzania 
odpadami.
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Or. en

Poprawka 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa

6. Zrozumienie społeczeństw europejskich
i zmian społecznych

Or. en

Poprawka 879
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne
społeczeństwa

6. Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa

Or. en

Poprawka 880
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 



AM\909647PL.doc 95/184 PE492.826v02-00

PL

i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu 
technicznologicznego, rozwiązań 
organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania 
i inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania
mogą mieć badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które
umożliwą decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu technologicznego, 
rozwiązań organizacyjnych oraz nowych 
form współpracy i współtworzenia.
Badania i inne działania będą wspierać 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych stosownych polityk zagranicznych 
Unii. W tym kontekście ważną rolę do 
odegrania mają badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych, takie jak nauki 
polityczne i społeczne. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej, metod i koncepcji 
jakościowych oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które
umożliwią decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu, z pominięciem 
praw człowieka, międzynarodowego 
pokoju i stabilności.

Or. en

Poprawka 881
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu 
technicznologicznego, rozwiązań 

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu technologicznego, 
rozwiązań organizacyjnych oraz nowych



PE492.826v02-00 96/184 AM\909647PL.doc

PL

organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania 
i inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania
mogą mieć badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwą decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

form współpracy i współtworzenia.
Badania i inne działania będą wspierać 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych stosownych polityk zagranicznych 
Unii. W tym kontekście ważną rolę do 
odegrania będą mieć badania w dziedzinie 
nauk społecznych i humanistycznych.
Określenie, monitorowanie i ocena celów 
strategii i polityk europejskich będzie 
wymagała ukierunkowanych badań 
w zakresie wysokiej jakości systemów 
informacji statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwią decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 882
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego i 
politycznego, zwalczanie ubóstwa i 
umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności i 
dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu 
technicznologicznego, rozwiązań 
organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania i 
inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania 
mogą mieć badania w dziedzinie nauk 

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego i 
politycznego, zwalczanie ubóstwa i 
umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności i 
dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu technologicznego, 
rozwiązań organizacyjnych oraz nowych 
form współpracy i współtworzenia.
Badania nad otwartymi metodami badań 
powinny również umożliwić 
wyeksponowanie ich wartości dodanej, 
zarówno z punktu widzenia skuteczności 
w kategoriach innowacyjności i 
wynalazczości, jak i w kategoriach 
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humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii i 
polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwą decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

maksymalizacji udziału szerokiego 
spektrum podmiotów w działalności 
innowacyjnej. Badania i inne działania 
będą wspierać realizację strategii „Europa 
2020” oraz innych stosownych polityk 
zagranicznych Unii. W tym kontekście 
ważną rolę do odegrania mogą mieć 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii i 
polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwią decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

Or. fr

Poprawka 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu 
technicznologicznego, rozwiązań 
organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania 
i inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania 
mogą mieć badania w dziedzinie nauk 

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu technologicznego, 
rozwiązań organizacyjnych oraz nowych 
form współpracy i współtworzenia.
Badania i inne działania będą wspierać 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych stosownych polityk zagranicznych 
Unii. W tym kontekście ważną rolę do 
odegrania mogą mieć badania w dziedzinie 
nauk społecznych i humanistycznych.
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humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwą decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

Określenie, monitorowanie i ocena celów 
strategii i polityk europejskich będzie 
wymagała ukierunkowanych badań 
w zakresie wysokiej jakości systemów 
informacji statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwią decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu 
technicznologicznego, rozwiązań 
organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania 
i inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania
mogą mieć badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwą decydentom politycznym ocenę 

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu technnologicznego, 
rozwiązań organizacyjnych oraz nowych 
form współpracy i współtworzenia.
Badania i inne działania będą wspierać 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych stosownych polityk zagranicznych 
Unii. W tym kontekście ważną rolę do 
odegrania mają badania w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych.
Określenie, monitorowanie i ocena celów 
strategii i polityk europejskich będzie 
wymagała ukierunkowanych badań 
w zakresie wysokiej jakości systemów 
informacji statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwią decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
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skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 885
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu
technicznologicznego, rozwiązań 
organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania 
i inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania 
mogą mieć badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwą decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych,
opracowywania wskaźników, postępu
technologicznego, rozwiązań 
organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania 
i inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania 
mogą mieć badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które 
umożliwią decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu doprecyzowania.

Poprawka 886
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego 
i politycznego, zwalczanie ubóstwa 
i umacnianie praw człowieka, włączenia 
cyfrowego, równości, solidarności 
i dynamiki międzykulturowej poprzez 
wspieranie badań interdyscyplinarnych, 
wskaźników, postępu
technicznologicznego, rozwiązań 
organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania 
i inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania
mogą mieć badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej oraz opracowania 
dostosowanych instrumentów, które
umożliwą decydentom politycznym ocenę 
skutków i skuteczności zamierzonych 
środków, w szczególności sprzyjających 
włączeniu społecznemu.

W tym kontekście celem jest zapewnienie 
włączenia społecznego, gospodarczego, 
obywatelskiego i politycznego, zwalczanie 
ubóstwa i umacnianie praw człowieka, 
włączenia cyfrowego i edukacyjnego, 
równości, solidarności i dynamiki 
międzykulturowej poprzez wspieranie 
badań interdyscyplinarnych, wskaźników, 
postępu technologicznego, rozwiązań 
organizacyjnych oraz nowych form 
współpracy i współtworzenia. Badania 
i inne działania będą wspierać realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
stosownych polityk zagranicznych Unii. W 
tym kontekście ważną rolę do odegrania
mają badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Określenie, 
monitorowanie i ocena celów strategii 
i polityk europejskich będzie wymagała 
ukierunkowanych badań w zakresie 
wysokiej jakości systemów informacji 
statystycznej i metod analizy jakościowej
oraz opracowania dostosowanych 
instrumentów, które umożliwią
decydentom politycznym ocenę skutków 
i skuteczności zamierzonych środków, 
w szczególności sprzyjających włączeniu 
społecznemu.

Or. en
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Poprawka 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ważne jest ujęcie nauk społecznych 
i humanistycznych jako niezależnego 
wyzwania, dysponującego co najmniej 
znaczącym budżetem, jak w poprzednim 
programie ramowym. Unia Europejska 
stoi przed ważnymi wyzwaniami natury 
politycznej, ekonomicznej i społecznej, 
które muszą zostać rozwiązane w sposób 
maksymalnie odpowiedzialny 
i zdyscyplinowany. Jeżeli największym 
wyzwaniem dla Europy jest 
ustabilizowanie w krótkiej perspektywie 
czasowej systemu gospodarczo-
finansowego, przy jednoczesnym 
podejmowaniu środków sprzyjających 
gospodarczym możliwościom jutra, należy 
stawić mu czoła jako wyzwaniu 
obejmującemu takie ważne kwestie, jak 
edukacja, zatrudnienie, młodzież itd., 
które wymagają konkretnej 
wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk 
społecznych i humanistycznych na 
szczeblu europejskim. Powinno ono 
wspierać też twórcze społeczeństwa, by 
promować badania i innowacje branżowe 
oraz wzmocnić wartość dziedzictwa 
historycznego i kulturowego, ponieważ 
szkolenie i badania w dyscyplinach 
związanych z kulturą i kreatywnością 
stworzą umiejętności wspierające 
gospodarkę opartą na wiedzy, podnosząc 
jej wartość.

Or. en

Poprawka 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1.1. Propagowanie inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu

6.1.1. Propagowanie inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, uwzględniającego 
gospodarcze i społeczne zróżnicowanie 
Europy oraz jej dynamikę zmian

Or. en

Poprawka 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Największe wyzwania społeczne nie są 
abstrakcyjne, posiadają wymiar 
przestrzenny. Ponadto ze zględu na 
znaczenie problematyki urbanistycznej 
w zakresie kreatywności, innowacyjności, 
kwestii społecznych, gospodarczych, 
kulturowych i środowiskowych, 
zagadnienia te wymagają szczególnie 
starannej analizy.

Or. en

Poprawka 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1.2. Budoanie odpornych 
i integracyjnych społeczeństw w Europie

6.1.2. Budowanie odpornych 
i integracyjnych społeczeństw w Europie
poprzez wzmocnienie bazy wiedzy w takich 
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dziedzinach jak nierówności, zmiany 
demograficzne i zmiany zachodzące w 
rodzinie, mobilność, polityka edukacji 
i społeczna oraz obywatelstwo

Or. en

Poprawka 891
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrozumienie przemian społecznychn w 
Europie wymaga analizy zmieniających się 
praktyk demokratycznych i oczekiwań, jak 
również historycznej ewolucji tożsamości, 
różnorodności, terytoriów, wyznań, kultur i 
wartości. W jej zakres wchodzi dogłębne 
zrozumienie historii integracji europejskiej. 
Ponadto zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak i 
zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
służb publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych w 
polityce w celu osiągnięcia spójności i 
propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru w 
szerokim znaczeniu tego pojęcia, poprzez 
ewolucję tożsamości, kultur i wartości, 
obieg idei i wierzeń oraz połączenie zasad i 
praktyk w zakresie wzajemności, 
wspólności i równości. Analiza obejmie 
sposoby zapewnienia wrażliwym 
populacjom pełnego udziału w 

Zrozumienie przemian społecznych, 
politycznych i kulturowych w Europie 
wymaga analizy zmieniających się praktyk 
demokratycznych i oczekiwań, jak również 
historycznej ewolucji tożsamości, 
różnorodności, terytoriów, wyznań, kultur i 
wartości. W jej zakres wchodzi dogłębne 
zrozumienie historii integracji europejskiej. 
Ponadto zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak i 
zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
służb publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych w 
polityce w celu osiągnięcia spójności i 
propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru w 
szerokim znaczeniu tego pojęcia, poprzez 
ewolucję tożsamości, kultur i wartości, 
obieg idei i wierzeń oraz połączenie zasad i 
praktyk w zakresie wzajemności, 
wspólności i równości. Analiza obejmie 
sposoby zapewnienia wrażliwym 
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społeczeństwie i korzystania z demokracji, 
w szczególności poprzez zdobywanie 
różnych umiejętności i ochronę praw 
człowieka. W tej sytuacji centralnym 
punktem będzie analiza sposobów 
reagowania przez systemy polityczne na 
tego rodzaju zmiany społeczne i zmian 
zachodzących pod ich wpływem w tych 
systemach, lub braku tego rodzaju reakcji. 
W badaniach uwzględniona będzie ponadto 
ewolucja kluczowych systemów, które 
zapewniają podstawowe więzi społeczne, 
takie jak rodzina, praca, edukacja i 
zatrudnienie, oraz pomagają zwalczać 
ubóstwo. Uwzględnione będzie też 
znaczenie migracji i demografii dla 
opracowania polityk europejskich w 
przyszłości.

populacjom pełnego udziału w 
społeczeństwie i korzystania z demokracji, 
w szczególności poprzez zdobywanie 
różnych umiejętności i ochronę praw 
człowieka. W tej sytuacji centralnym 
punktem będzie analiza sposobów 
reagowania przez systemy polityczne na 
tego rodzaju zmiany społeczne i zmian 
zachodzących pod ich wpływem w tych 
systemach, lub braku tego rodzaju reakcji. 
W badaniach uwzględniona będzie ponadto 
ewolucja kluczowych systemów, które 
zapewniają podstawowe więzi społeczne, 
takie jak rodzina, praca, edukacja i 
zatrudnienie, oraz pomagają zwalczać 
ubóstwo. Uwzględnione będzie też 
znaczenie migracji i demografii dla 
opracowania polityk europejskich w 
przyszłości.

Or. fr

Poprawka 892
Henri Weber

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrozumienie przemian społecznychn w 
Europie wymaga analizy zmieniających się 
praktyk demokratycznych i oczekiwań, jak 
również historycznej ewolucji tożsamości, 
różnorodności, terytoriów, wyznań, kultur i 
wartości. W jej zakres wchodzi dogłębne 
zrozumienie historii integracji europejskiej. 
Ponadto zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak i 
zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
służb publicznych oraz poszerzenia 

Zrozumienie przemian społecznych w 
Europie wymaga analizy zmieniających się 
praktyk demokratycznych i oczekiwań, jak 
również historycznej ewolucji tożsamości, 
różnorodności, terytoriów, języków, 
wyznań, kultur i wartości. W jej zakres 
wchodzi dogłębne zrozumienie historii 
integracji europejskiej. Ponadto 
zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak i 
zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
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wymiaru ubezpieczeń społecznych w 
polityce w celu osiągnięcia spójności i 
propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru w 
szerokim znaczeniu tego pojęcia, poprzez 
ewolucję tożsamości, kultur i wartości, 
obieg idei i wierzeń oraz połączenie zasad i 
praktyk w zakresie wzajemności, 
wspólności i równości. Analiza obejmie 
sposoby zapewnienia wrażliwym 
populacjom pełnego udziału w 
społeczeństwie i korzystania z demokracji, 
w szczególności poprzez zdobywanie 
różnych umiejętności i ochronę praw 
człowieka. W tej sytuacji centralnym 
punktem będzie analiza sposobów 
reagowania przez systemy polityczne na 
tego rodzaju zmiany społeczne i zmian 
zachodzących pod ich wpływem w tych 
systemach, lub braku tego rodzaju reakcji. 
W badaniach uwzględniona będzie ponadto 
ewolucja kluczowych systemów, które 
zapewniają podstawowe więzi społeczne, 
takie jak rodzina, praca, edukacja i 
zatrudnienie, oraz pomagają zwalczać 
ubóstwo. Uwzględnione będzie też 
znaczenie migracji i demografii dla 
opracowania polityk europejskich w 
przyszłości.

służb publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych w 
polityce w celu osiągnięcia spójności i 
propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru w 
szerokim znaczeniu tego pojęcia, poprzez 
ewolucję tożsamości, kultur i wartości, 
różnorodność językową i rozwój 
wielojęzyczności, obieg idei i wierzeń oraz 
połączenie zasad i praktyk w zakresie 
wzajemności, wspólności i równości. 
Analiza obejmie sposoby zapewnienia 
wrażliwym populacjom pełnego udziału w 
społeczeństwie i korzystania z demokracji, 
w szczególności poprzez zdobywanie 
różnych umiejętności, zwłaszcza 
językowych, i ochronę praw człowieka. W 
tej sytuacji centralnym punktem będzie 
analiza sposobów reagowania przez 
systemy polityczne na tego rodzaju zmiany 
społeczne i zmian zachodzących pod ich 
wpływem w tych systemach, lub braku 
tego rodzaju reakcji. W badaniach 
uwzględniona będzie ponadto ewolucja 
kluczowych systemów, które zapewniają 
podstawowe więzi społeczne, takie jak 
rodzina, praca, edukacja i zatrudnienie, 
oraz pomagają zwalczać ubóstwo. 
Uwzględnione będzie też znaczenie 
migracji i demografii dla opracowania 
polityk europejskich w przyszłości.

Or. fr

Poprawka 893
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrozumienie przemian społecznychn
w Europie wymaga analizy zmieniających 
się praktyk demokratycznych i oczekiwań, 
jak również historycznej ewolucji 
tożsamości, różnorodności, terytoriów, 
wyznań, kultur i wartości. W jej zakres 
wchodzi dogłębne zrozumienie historii 
integracji europejskiej. Ponadto 
zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak 
i zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
służb publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych 
w polityce w celu osiągnięcia spójności 
i propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru 
w szerokim znaczeniu tego pojęcia, 
poprzez ewolucję tożsamości, kultur 
i wartości, obieg idei i wierzeń oraz 
połączenie zasad i praktyk w zakresie 
wzajemności, wspólności i równości.
Analiza obejmie sposoby zapewnienia 
wrażliwym populacjom pełnego udziału 
w społeczeństwie i korzystania 
z demokracji, w szczególności poprzez 
zdobywanie różnych umiejętności 
i ochronę praw człowieka. W tej sytuacji 
centralnym punktem będzie analiza 
sposobów reagowania przez systemy 
polityczne na tego rodzaju zmiany 
społeczne i zmian zachodzących pod ich 
wpływem w tych systemach, lub braku 
tego rodzaju reakcji. W badaniach 
uwzględniona będzie ponadto ewolucja 
kluczowych systemów, które zapewniają 
podstawowe więzi społeczne, takie jak 

Zrozumienie przemian społecznych 
w Europie wymaga analizy zmieniających 
się praktyk demokratycznych i oczekiwań, 
jak również historycznej ewolucji 
tożsamości, różnorodności, terytoriów, 
wyznań, kultur i wartości. W jej zakres 
wchodzi dogłębne zrozumienie historii 
integracji europejskiej. Ponadto 
zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak 
i zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
służb publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych 
w polityce w celu osiągnięcia spójności 
i propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności
wewnątrz- i międzypokoleniowej. W 
ramach badań zostanie przeprowadzona 
analiza sposobu nabierania przez 
społeczeństwa i polityków bardziej 
europejskiego charakteru w szerokim 
znaczeniu tego pojęcia, poprzez ewolucję 
tożsamości, kultur i wartości, obieg idei 
i wierzeń oraz połączenie zasad i praktyk 
w zakresie wzajemności, wspólności 
i równości. Analiza obejmie sposoby 
zapewnienia wrażliwym populacjom 
pełnego udziału w społeczeństwie 
i korzystania z demokracji, 
w szczególności poprzez zdobywanie 
różnych umiejętności i ochronę praw 
człowieka. W tej sytuacji centralnym 
punktem będzie analiza sposobów 
reagowania przez systemy polityczne na 
tego rodzaju zmiany społeczne i zmian 
zachodzących pod ich wpływem w tych 
systemach, lub braku tego rodzaju reakcji.
W badaniach uwzględniona będzie ponadto 
ewolucja kluczowych systemów, które 
zapewniają podstawowe więzi społeczne, 
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rodzina, praca, edukacja i zatrudnienie, 
oraz pomagają zwalczać ubóstwo.
Uwzględnione będzie też znaczenie 
migracji i demografii dla opracowania 
polityk europejskich w przyszłości.

takie jak rodzina, praca, edukacja 
i zatrudnienie, oraz pomagają zwalczać 
ubóstwo. Uwzględnione będzie też 
znaczenie migracji i demografii dla 
opracowania polityk europejskich 
w przyszłości.

Or. en

Poprawka 894
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrozumienie przemian społecznychn
w Europie wymaga analizy zmieniających 
się praktyk demokratycznych i oczekiwań, 
jak również historycznej ewolucji 
tożsamości, różnorodności, terytoriów, 
wyznań, kultur i wartości. W jej zakres 
wchodzi dogłębne zrozumienie historii 
integracji europejskiej. Ponadto 
zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak 
i zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
służb publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych 
w polityce w celu osiągnięcia spójności 
i propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru 
w szerokim znaczeniu tego pojęcia, 
poprzez ewolucję tożsamości, kultur 
i wartości, obieg idei i wierzeń oraz 
połączenie zasad i praktyk w zakresie 

Zrozumienie przemian społecznych
w Europie wymaga analizy zmieniających 
się praktyk demokratycznych 
i obywatelskich oraz oczekiwań, jak 
również historycznej ewolucji tożsamości, 
różnorodności, terytoriów, wyznań,
języków, kultur i wartości. W jej zakres 
wchodzi dogłębne zrozumienie historii
Europy oraz historii integracji 
europejskiej. Ponadto zrozumienie napięć 
i możliwości wynikających 
z wprowadzenia TIK, zarówno na 
poziomie indywidualnym, jak 
i zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego,
zrozumienia europejskiej sfery publicznej,
usług publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych 
w polityce w celu osiągnięcia spójności 
i propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru 
w szerokim znaczeniu tego pojęcia, 
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wzajemności, wspólności i równości.
Analiza obejmie sposoby zapewnienia 
wrażliwym populacjom pełnego udziału 
w społeczeństwie i korzystania 
z demokracji, w szczególności poprzez 
zdobywanie różnych umiejętności 
i ochronę praw człowieka. W tej sytuacji 
centralnym punktem będzie analiza 
sposobów reagowania przez systemy 
polityczne na tego rodzaju zmiany 
społeczne i zmian zachodzących pod ich 
wpływem w tych systemach, lub braku 
tego rodzaju reakcji. W badaniach 
uwzględniona będzie ponadto ewolucja 
kluczowych systemów, które zapewniają 
podstawowe więzi społeczne, takie jak 
rodzina, praca, edukacja i zatrudnienie, 
oraz pomagają zwalczać ubóstwo.
Uwzględnione będzie też znaczenie 
migracji i demografii dla opracowania 
polityk europejskich w przyszłości.

poprzez ewolucję tożsamości, kultur 
i wartości, obieg idei i wierzeń oraz 
połączenie zasad i praktyk w zakresie 
wzajemności, wspólności i równości.
Analiza obejmie sposoby zapewnienia 
wrażliwym populacjom pełnego udziału 
w społeczeństwie i korzystania 
z demokracji, w szczególności poprzez 
zdobywanie różnych umiejętności 
i ochronę praw człowieka. W tej sytuacji 
centralnym punktem będzie analiza 
sposobów reagowania przez systemy 
polityczne na tego rodzaju zmiany 
społeczne i zmian zachodzących pod ich 
wpływem w tych systemach, lub braku 
tego rodzaju reakcji. W badaniach 
uwzględniona będzie ponadto ewolucja 
kluczowych systemów, które zapewniają 
podstawowe więzi społeczne, takie jak 
rodzina, praca, edukacja i zatrudnienie, 
oraz pomagają zwalczać ubóstwo.
Uwzględnione będzie też znaczenie 
migracji i demografii dla opracowania 
polityk europejskich w przyszłości.

Or. en

Poprawka 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrozumienie przemian społecznychn 
w Europie wymaga analizy zmieniających 
się praktyk demokratycznych i oczekiwań, 
jak również historycznej ewolucji 
tożsamości, różnorodności, terytoriów, 
wyznań, kultur i wartości. W jej zakres 
wchodzi dogłębne zrozumienie historii 
integracji europejskiej. Ponadto 
zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak 

Zrozumienie przemian społecznych 
w Europie wymaga analizy zmieniających 
się praktyk demokratycznych i oczekiwań, 
jak również historycznej ewolucji 
tożsamości, różnorodności, terytoriów, 
wyznań, kultur i wartości. W jej zakres 
wchodzi dogłębne zrozumienie historii 
integracji europejskiej. Ponadto 
zrozumienie napięć i możliwości 
wynikających z wprowadzenia TIK, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak 
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i zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
służb publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych 
w polityce w celu osiągnięcia spójności 
i propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru 
w szerokim znaczeniu tego pojęcia, 
poprzez ewolucję tożsamości, kultur 
i wartości, obieg idei i wierzeń oraz 
połączenie zasad i praktyk w zakresie 
wzajemności, wspólności i równości.
Analiza obejmie sposoby zapewnienia 
wrażliwym populacjom pełnego udziału 
w społeczeństwie i korzystania 
z demokracji, w szczególności poprzez 
zdobywanie różnych umiejętności 
i ochronę praw człowieka. W tej sytuacji 
centralnym punktem będzie analiza 
sposobów reagowania przez systemy 
polityczne na tego rodzaju zmiany 
społeczne i zmian zachodzących pod ich 
wpływem w tych systemach, lub braku 
tego rodzaju reakcji. W badaniach 
uwzględniona będzie ponadto ewolucja 
kluczowych systemów, które zapewniają 
podstawowe więzi społeczne, takie jak 
rodzina, praca, edukacja i zatrudnienie, 
oraz pomagają zwalczać ubóstwo.
Uwzględnione będzie też znaczenie 
migracji i demografii dla opracowania 
polityk europejskich w przyszłości.

i zbiorowym, ma istotne znaczenie dla 
otwarcia nowych dróg innowacji. Kwestią 
zasadniczą jest określenie sposobów 
adaptacji i poprawy działania europejskich 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
służb publicznych oraz poszerzenia 
wymiaru ubezpieczeń społecznych 
w polityce w celu osiągnięcia spójności 
i propagowania większej równości 
społecznej i gospodarczej oraz solidarności 
międzypokoleniowej. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza sposobu 
nabierania przez społeczeństwa i polityków 
bardziej europejskiego charakteru 
w szerokim znaczeniu tego pojęcia, 
poprzez ewolucję tożsamości, kultur 
i wartości, obieg idei i wierzeń oraz 
połączenie zasad i praktyk w zakresie 
wzajemności, wspólności i równości.
Analiza obejmie sposoby zapewnienia 
wrażliwym populacjom pełnego udziału 
w społeczeństwie i korzystania 
z demokracji, w szczególności poprzez 
zdobywanie różnych umiejętności 
i ochronę praw człowieka. W tej sytuacji 
centralnym punktem będzie analiza 
sposobów reagowania przez systemy 
polityczne na tego rodzaju zmiany 
społeczne i zmian zachodzących pod ich 
wpływem w tych systemach, lub braku 
tego rodzaju reakcji. W badaniach 
uwzględniona będzie ponadto ewolucja 
kluczowych systemów, które zapewniają 
podstawowe więzi społeczne, takie jak 
rodzina, praca, edukacja i zatrudnienie, 
oraz pomagają zwalczać ubóstwo.
Uwzględnione będzie też znaczenie
migracji – obejmującej migrację 
wynikającą ze zmian klimatu –
i demografii dla opracowania polityk 
europejskich w przyszłości.

Or. en

Poprawka 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1.2a. Starania na rzecz zajęcia się 
europejskimi modelami spójności 
i dobrostanu społecznego jako 
międzynarodowymi poziomami 
odniesienia
Europa i Unia rozwinęły specyficzne 
i dość wyjątkowe połączenie postępu 
gospodarczego, polityk społecznych 
zmierzających do spójności społecznej 
wysokiego stopnia, wspólnych 
humanistycznych wartości kulturowych 
obejmujących demokrację i rządy 
wspólnego prawa, prawa człowieka, 
poszanowanie i ochronę różnorodności 
dziedzictwa kulturowego, a także 
wspieranie edukacji i nauki oraz sztuki 
i nauk humanistycznych jako 
podstawowych elementów społecznego 
i gospodarczego postępu i dobrobytu. Ten 
europejski model społeczny w pewnym 
stopniu przyczynił się do kształtowania 
jedności Europy i jej międzynarodowej 
roli.
Globalizację i demografię, samą 
integrację europejską, a także zmieniające 
się międzynarodowe warunki gospodarcze 
i finansowe można obecnie postrzegać 
zarówno jako duże wyzwania, jak 
i czynniki kształtujące różnorodność 
i przyszłość europejskich modeli 
społecznych rozwoju gospodarczego.
W związku z tym kwestią priorytetową, 
która należy się zająć, są badania 
przyczyniające się do zdobycia nowej 
wiedzy w zakresie zrozumienia tych 
czynników i wyzwań na obszarze całej 
Europy oraz tego, jak publiczne strategie 
polityczne mogą wpływać na 
zrównoważenie naszych podstawowych 
celów społecznych i gospodarczych oraz 



AM\909647PL.doc 111/184 PE492.826v02-00

PL

przyczyniać się do nich.
Należy rozważyć następujące kwestie: 
porównanie dynamiki poszczególnych 
europejskich społeczeństw i gospodarek 
mając na celu wzmocnienie jedności 
Europy i jej integracyjności jako 
kluczowych elementów sprzyjających 
postępowi gospodarczemu i społecznemu, 
ocena i porównanie publicznych strategii 
politycznych do różnorodności wyzwań 
w Europie, zrozumienie nowych 
warunków i możliwości na rzecz większej 
integracji europejskiej, ocena roli 
europejskiego modelu i jego społecznych, 
kulturowych, naukowych i gospodarczych 
części składowych oraz synergii jako 
źródeł komparatywnych silnych stron 
Europy w skali świata.

Or. en

Poprawka 897
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyróżniający Europę system historyczny, 
polityczny, społeczny i kulturowy jest w 
coraz większym stopniu poddany 
oddziaływaniom wynikającym z 
globalnych przemian. Aby móc nadal 
rozwijać swoje zewnętrzne wpływy w 
sąsiedztwie i poza nim i utrzymać pozycję 
światowego gracza, Europa musi podnieść 
swój potencjał w odniesieniu do 
wyznaczania, wyjaśniania i propagowania 
swoich celów politycznych w innych 
regionach i społęczeństwach oraz ustalania 
priorytetów w tym zakresie, w dążeniu do 
kontynuowania współpracy, zapobiegania 
konfliktom lub ich rozwiązywania. W 

Wyróżniający Europę system historyczny, 
polityczny, społeczny i kulturowy jest w 
coraz większym stopniu poddany 
oddziaływaniom wynikającym z 
globalnych przemian. Aby móc nadal 
rozwijać swoje zewnętrzne wpływy w 
sąsiedztwie i poza nim i utrzymać pozycję 
światowego gracza, Europa musi podnieść 
swój potencjał i bazę wiedzy w odniesieniu 
do wyznaczania, wyjaśniania i 
propagowania swoich celów politycznych 
w innych regionach i społeczeństwach oraz 
ustalania priorytetów w tym zakresie, w 
dążeniu do kontynuowania współpracy, 
zapobiegania konfliktom lub ich 
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związku z tym musi też pogłębić
umiejętność przewidywania zmian i 
skutków globalizacji oraz reagowania na 
nie. Wymaga to większej wiedzy na temat 
historii, kultur i systemów polityczno-
gospodarczych innych regionów świata, a 
także roli i wpływu podmiotów 
międzynarodowych. Na koniec, Europa 
musi efektywnie uczestniczyć w 
globalnym zarządzaniu kluczowymi 
dziedzinami, takimi jak handel, rozwój, 
praca, współpraca gospodarcza, prawa 
człowieka, obrona i bezpieczeństwo.
Oznacza to konieczność zaangażowania 
potencjału w tworzenie nowych 
możliwości, zarówno pod względem 
narzędzi, systemów i instrumentów 
analitycznych, jak i pod względem 
stosunków dyplomatycznych na formalnej 
i nieformalnej arenie międzynarodowej, z 
rządami i podmiotami pozarządowymi.

rozwiązywania. W związku z tym musi też
zwiększyć bazę wiedzy na temat 
konfliktów, transformacji konfliktów i 
współpracy oraz umiejętność 
przewidywania zmian i skutków 
globalizacji oraz reagowania na nie.
Wymaga to większej wiedzy na temat 
historii, kultur i systemów polityczno-
gospodarczych innych regionów świata, a 
także roli i wpływu podmiotów 
międzynarodowych. Na koniec, Europa 
musi efektywnie uczestniczyć w 
globalnym zarządzaniu kluczowymi 
dziedzinami, takimi jak handel, rozwój, 
praca, współpraca gospodarcza, prawa 
człowieka, zapobieganie konfliktom, 
budowanie pokoju i bezpieczeństwo.
Oznacza to konieczność zaangażowania 
potencjału w tworzenie nowych 
możliwości, zarówno pod względem 
narzędzi, systemów i instrumentów 
analitycznych, jak i pod względem 
stosunków dyplomatycznych na formalnej 
i nieformalnej arenie międzynarodowej, z 
rządami i podmiotami pozarządowymi.

Or. en

Poprawka 898
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1.4. Wyeliminowanie podziału Europy w 
zakresie badań i innowacji. W całej 
Europie występują znaczące regionalne 
różnice w zakresie badań i innowacji, 
stanowiące problem, który wymaga 
rozwiązania. Wyodrębione środki, 
ukierunkowane na odblokowanie 
potencjału doskonałości i innowacji, 
uzupełnią polityki i działania w ramach 
środków finansowych funduszu spójności i 

6.1.4. Wyeliminowanie podziału Europy w 
zakresie badań i innowacji.
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wywołają efekt synergistyczny. Należą do 
nich:

W całej Europie występują znaczące 
regionalne różnice w zakresie badań i 
innowacji, stanowiące problem, który 
wymaga rozwiązania. Środki będą 
ukierunkowane na odblokowanie 
potencjału doskonałości i innowacji przy 
uznaniu potrzeby wspierania i utrzymania 
budowania zdolności, w szczególności w 
zakresie infrastruktury naukowo-
badawczej oraz rozwoju kapitału 
ludzkiego w państwach członkowskich 
UE-12. Środki te będą odrębne i uzupełnią 
polityki i działania w ramach środków 
finansowych funduszu spójności i 
wywołają efekt synergistyczny. Należą do 
nich:

Or. en

Poprawka 899
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– powiązanie na zasadzie 
współzawodnictwa powstających 
instytucji, centrów doskonałości i 
innowacyjnych regionów w słabiej 
rozwiniętych państwach członkowskich z 
międzynarodowymi wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy. Polegać to będzie na połączeniu w 
zespoły instytutów badawczych o 
doskonałej jakości badań i słabiej 
rozwiniętych regionów, twinningu 
wymiany pracowników, doradztwie i 
pomocy ekspertów oraz opracowaniu 
wspólnych strategii stanowienia centrów 
doskonałości, którym może zostać 
przyznane wsparcie ze środków 

– powiązanie powstających instytucji, 
centrów doskonałości i innowacyjnych
miast i regionów z międzynarodowymi 
wiodącymi odpowiednikami w innych 
regionach Europy. Polegać to będzie na 
połączeniu w zespoły instytutów 
badawczych o doskonałej jakości badań i 
słabiej rozwiniętych regionów, twinningu 
wymiany pracowników, doradztwie i 
pomocy ekspertów oraz opracowaniu 
wspólnych strategii stanowienia centrów 
doskonałości, którym może zostać 
przyznane wsparcie ze środków 
finansowych funduszu spójności 
przeznaczonych dla słabiej rozwiniętych 
regionów oraz w ramach programu 
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finansowych funduszu spójności 
przeznaczonych dla słabiej rozwiniętych 
regionów. Rozważona zostanie kwestia 
tworzenia powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawania wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach, w tym 
poprzez procedury oceny niezależnych 
ekspertów i przyznawanie odznaki jakości 
instytucjom spełniającym wymagania norm 
międzynarodowych;

„Horyzont 2020” dla regionów w okresie 
przejściowym i regionów 
konkurencyjnych. Rozważona zostanie 
kwestia tworzenia powiązań z 
innowacyjnymi klastrami i uznawania 
wysokiej jakości w słabiej rozwiniętych 
regionach i w regionach rozwijających się, 
w tym poprzez procedury oceny 
niezależnych ekspertów i przyznawanie 
odznaki jakości instytucjom spełniającym 
wymagania norm międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 900
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– powiązanie na zasadzie 
współzawodnictwa powstających 
instytucji, centrów doskonałości i 
innowacyjnych regionów w słabiej 
rozwiniętych państwach członkowskich z 
międzynarodowymi wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy. Polegać to będzie na połączeniu w 
zespoły instytutów badawczych o 
doskonałej jakości badań i słabiej 
rozwiniętych regionów, twinningu 
wymiany pracowników, doradztwie i 
pomocy ekspertów oraz opracowaniu 
wspólnych strategii stanowienia centrów 
doskonałości, którym może zostać 
przyznane wsparcie ze środków 
finansowych funduszu spójności 
przeznaczonych dla słabiej rozwiniętych 
regionów. Rozważona zostanie kwestia 
tworzenia powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawania wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach, w tym 
poprzez procedury oceny niezależnych 
ekspertów i przyznawanie odznaki jakości 

– powiązanie na zasadzie 
współzawodnictwa powstających 
instytucji, centrów doskonałości i 
innowacyjnych regionów w słabiej 
rozwiniętych państwach członkowskich z 
międzynarodowymi wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy. Polegać to będzie – ze 
szczególnym uwzględnieniem państw 
członkowskich UE-12 – na połączeniu w 
zespoły instytutów badawczych o 
doskonałej jakości badań i słabiej 
rozwiniętych regionów, twinningu 
wymiany pracowników, doradztwie i 
pomocy ekspertów oraz opracowaniu 
wspólnych strategii stanowienia centrów 
doskonałości, którym może zostać 
przyznane wsparcie ze środków 
finansowych funduszu spójności 
przeznaczonych dla słabiej rozwiniętych 
regionów. Rozważona zostanie kwestia 
tworzenia powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawania wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach, w tym 
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instytucjom spełniającym wymagania norm 
międzynarodowych;

poprzez procedury oceny niezależnych 
ekspertów i przyznawanie odznaki jakości 
instytucjom spełniającym wymagania norm 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 901
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– preferencyjne traktowanie – przy 
wyborze projektów do finansowania –
doskonałych projektów, w których jeden 
uczestnik twinningu pochodzi ze słabiej 
rozwiniętego regionu.

Or. en

Poprawka 902
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich do instytucji 
dysponujących doskonałym potencjałem 
badawczym, aby pomogli im uwolnić ten 
potencjał i stworzyć równe warunki 
działania w zakresie badań i innowacji w 
europejskiej przestrzeni badawczej. Jest to 
instytucjonalna forma wspierania procesu 
powstawania konkurencyjnego środowiska 
badawczego i tworzenia warunków 
ramowych koniecznych dla przyciągnięcia 
do tego rodzaju instytucji najbardziej 

– ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich do instytucji 
dysponujących doskonałym potencjałem 
badawczym, aby pomogli im uwolnić ten 
potencjał i stworzyć równe warunki 
działania w zakresie badań i innowacji w 
europejskiej przestrzeni badawczej. Jest to 
instytucjonalna i regionalna forma 
wspierania procesu powstawania 
konkurencyjnego środowiska badawczego i 
tworzenia warunków ramowych 
koniecznych dla przyciągnięcia do tego 
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utalentowanych naukowców, ich 
utrzymania i zapewnienia im rozwoju;

rodzaju instytucji najbardziej 
utalentowanych naukowców, ich 
utrzymania i zapewnienia im rozwoju oraz 
włączenia tych instytucji w regionalne 
ekosystemy innowacyjności;

Or. en

Poprawka 903
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich do instytucji 
dysponujących doskonałym potencjałem 
badawczym, aby pomogli im uwolnić ten 
potencjał i stworzyć równe warunki 
działania w zakresie badań i innowacji w 
europejskiej przestrzeni badawczej. Jest to 
instytucjonalna forma wspierania procesu 
powstawania konkurencyjnego środowiska 
badawczego i tworzenia warunków 
ramowych koniecznych dla przyciągnięcia 
do tego rodzaju instytucji najbardziej 
utalentowanych naukowców, ich 
utrzymania i zapewnienia im rozwoju;

– ustanowienie maksymalnie 40
„stanowisk EPB” w celu przyciągnięcia 
wybitnych przedstawicieli środowisk 
akademickich do instytucji dysponujących 
doskonałym potencjałem badawczym, aby 
pomogli im uwolnić ten potencjał i 
stworzyć równe warunki działania w 
zakresie badań i innowacji w europejskiej 
przestrzeni badawczej. Jest to 
instytucjonalna forma wspierania procesu 
powstawania konkurencyjnego środowiska 
badawczego i tworzenia warunków 
ramowych koniecznych dla przyciągnięcia 
do tego rodzaju instytucji najbardziej 
utalentowanych naukowców, ich 
utrzymania i zapewnienia im rozwoju;

Or. en

Poprawka 904
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ustanowienie „stanowisk EPB” w celu – ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
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przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich do instytucji 
dysponujących doskonałym potencjałem 
badawczym, aby pomogli im uwolnić ten 
potencjał i stworzyć równe warunki 
działania w zakresie badań i innowacji w 
europejskiej przestrzeni badawczej. Jest to 
instytucjonalna forma wspierania procesu 
powstawania konkurencyjnego środowiska 
badawczego i tworzenia warunków 
ramowych koniecznych dla przyciągnięcia 
do tego rodzaju instytucji najbardziej 
utalentowanych naukowców, ich 
utrzymania i zapewnienia im rozwoju;

przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich do instytucji 
dysponujących doskonałym potencjałem 
badawczym, aby pomogli im uwolnić ten 
potencjał i stworzyć równe warunki 
działania w zakresie badań i innowacji w 
europejskiej przestrzeni badawczej. Jest to 
instytucjonalna i regionalna forma 
wspierania procesu powstawania 
konkurencyjnego środowiska badawczego i 
tworzenia warunków ramowych 
koniecznych dla przyciągnięcia do tego 
rodzaju instytucji najbardziej 
utalentowanych naukowców, ich 
utrzymania i zapewnienia im rozwoju oraz 
włączenia tych instytucji w regionalne 
ekosystemy innowacyjności;

Or. en

Poprawka 905
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zachęcanie regionów, w których istnieją 
podobne inteligentne specjalizacje, do 
nawiązania współpracy w celu rozwijania 
łańcuchów wartości konkurencyjnych na 
szczeblu międzynarodowym. 

Or. en

Poprawka 906
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret czwarte
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pomoc w opracowaniu strategii 
inteligentnej specjalizacji i ich 
monitorowanie. Planowane jest 
opracowanie narzędzia wspierającego 
politykę i ułatwienie edukacji w dziedzinie 
polityki na poziomie regionalnym poprzez 
międzynarodowe procedury oceny 
niezależnych ekspertów i wymianę 
najlepszych praktyk.

– pomoc w opracowaniu strategii 
inteligentnej specjalizacji i ich 
monitorowanie. Planowane jest 
opracowanie narzędzia wspierającego 
politykę i ułatwienie edukacji w dziedzinie 
polityki w regionach i miastach poprzez 
międzynarodowe procedury oceny 
niezależnych ekspertów i wymianę 
najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 907
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie regionów i miast, w których 
istnieją podobne inteligentne 
specjalizacje, w nawiązywaniu współpracy 
w celu rozwijania łańcuchów wartości 
konkurencyjnych na szczeblu 
międzynarodowym. 

Or. en

Poprawka 908
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie tworzenia potencjału 
badawczego za pomocą m.in. popierania 
dostępu naukowców ze słabiej 
rozwiniętych regionów do medycznych, 
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biologicznych i innych naukowych 
danych i banków próbek oraz tworzenia 
krajowych banków danych/ próbek w 
słabiej rozwiniętych regionach w ramach 
EPB.

Or. en

Poprawka 909
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wspieranie, za pomocą konkretnych 
środków, wykorzystania w pierwszej 
kolejności wewnątrz Unii wyników badań 
finansowanych ze środków programu 
Horyzont 2020.

Or. it

Poprawka 910
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ułatwianie jak najszerszego dostępu do 
publikacji naukowych i uniwersyteckich 
oraz do danych uzyskanych z badań w 
tych regionach.

Or. fr

Poprawka 911
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret czwarte b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie rozwijania sieci partnerstw 
opartych na modelu potrójnej spirali w 
ramach regionów, które mogą 
współpracować w celu koordynacji 
powyższych działań twinningowych, 
wymiany najlepszych praktyk, włączenia 
„stanowisk EPB” w regionalny system 
badań i innowacji, wspierania 
międzynarodowych sieci powiązanych z 
określonymi kompetencjami regionalnymi 
oraz wymiana najlepszych praktyk w 
zakresie strategii inteligentnej 
specjalizacji.

Or. en

Poprawka 912
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret czwarte b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie środków mających na celu 
promowanie przewodzenia konsorcjum 
projektu przez ośrodki badawcze 
znajdujące się w państwach 
członkowskich UE-12 oraz szkolenie w 
zakresie organizowania projektu i 
administrowania nim.

Or. en

Poprawka 913
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2. [...] skreślony

Or. en

Poprawka 914
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.1. Wzmocnienie bazy dowodowej oraz 
wsparcie na rzecz inicjatywy “Unia 
innowacji” i europejskiej przestrzeni 
badawczej

6.2.1. Wzmocnienie bazy dowodowej oraz 
wsparcie na rzecz inicjatywy „Unia 
innowacji” i europejskiej przestrzeni 
badawczej w kontekście niekorzystnych 
okoliczności gospodarczych i społecznych;

Or. en

Poprawka 915
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dążeniu do oceny i wyznaczenia 
priorytetów w odniesieniu do inwestycji 
oraz wzmocnienia inicjatywy „Unia 
innowacji” i europejskiej przestrzeni 
badawczej zaplanowano przeprowadzenie 
analizy polityk, systemów i podmiotów w 
zakresie badań i innowacji w Europie i w 
państwach trzecich, jak również 
opracowanie wskaźników oraz rozwój 
infrastruktur dla potrzeb danych i 
informacji. Konieczne będą ponadto 

W dążeniu do oceny i wyznaczenia 
priorytetów w odniesieniu do inwestycji 
oraz wzmocnienia inicjatywy „Unia 
innowacji” i europejskiej przestrzeni 
badawczej zaplanowano przeprowadzenie 
analizy polityk, systemów i podmiotów w 
zakresie badań i innowacji w Europie i w 
państwach trzecich, jak również 
opracowanie wskaźników oraz rozwój 
infrastruktur dla potrzeb danych i 
informacji. Konieczne będą ponadto 
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działania perspektywiczne i inicjatywy 
pilotażowe, analiza ekonomiczna, 
monitorowanie polityki, wzajemne uczenie 
się, narzędzia koordynacji oraz działania w 
zakresie opracowania metodologii oceny 
skutków, oparte na informacjach 
zwrotnych przekazywanych bezpośrednio 
przez zainteresowane podmioty badawcze, 
przedsiębiorstwa, organy publiczne i
obywateli.

działania perspektywiczne i inicjatywy 
pilotażowe, analiza ekonomiczna, 
monitorowanie polityki, wzajemne uczenie 
się, narzędzia koordynacji oraz działania w 
zakresie opracowania metodologii oceny 
skutków, oparte na informacjach 
zwrotnych przekazywanych bezpośrednio 
przez zainteresowane podmioty badawcze, 
przedsiębiorstwa, organy publiczne, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego
i obywateli.

Or. en

Poprawka 916
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dążeniu do oceny i wyznaczenia 
priorytetów w odniesieniu do inwestycji 
oraz wzmocnienia inicjatywy „Unia 
innowacji” i europejskiej przestrzeni 
badawczej zaplanowano przeprowadzenie 
analizy polityk, systemów i podmiotów w 
zakresie badań i innowacji w Europie i w 
państwach trzecich, jak również 
opracowanie wskaźników oraz rozwój 
infrastruktur dla potrzeb danych i 
informacji. Konieczne będą ponadto 
działania perspektywiczne i inicjatywy 
pilotażowe, analiza ekonomiczna, 
monitorowanie polityki, wzajemne uczenie 
się, narzędzia koordynacji oraz działania w 
zakresie opracowania metodologii oceny 
skutków, oparte na informacjach 
zwrotnych przekazywanych bezpośrednio 
przez zainteresowane podmioty badawcze, 
przedsiębiorstwa, organy publiczne i 
obywateli.

W dążeniu do oceny i wyznaczenia 
priorytetów w odniesieniu do inwestycji 
oraz wzmocnienia inicjatywy „Unia 
innowacji” i europejskiej przestrzeni 
badawczej zaplanowano przeprowadzenie 
analizy polityk, systemów i podmiotów w 
zakresie badań i innowacji w Europie i w 
państwach trzecich, jak również 
opracowanie wskaźników oraz rozwój 
infrastruktur dla potrzeb danych i 
informacji. Konieczne będą ponadto 
działania perspektywiczne i inicjatywy 
pilotażowe, analiza ekonomiczna, 
monitorowanie polityki, wzajemne uczenie 
się, narzędzia koordynacji oraz działania w 
zakresie opracowania metodologii oceny 
skutków, oparte na informacjach 
zwrotnych przekazywanych bezpośrednio 
przez zainteresowane podmioty badawcze, 
przedsiębiorstwa, organy publiczne, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego
i obywateli.
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Or. en

Poprawka 917
Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja inicjatywy “Unia innowacji” 
wymaga ponadto wspierania (ze środków 
prywatnych i poblicznych) innowacji 
napędzanych przez rynek w dążeniu do 
zwiększenia innowacyjnego potencjału 
firm i wspierania konkurencyjności 
Europy. W tym celu należy poprawić 
ogólne warunki ramowe dotyczące 
innowacji oraz rozwiązać problem 
szczególnych barier hamujących wzrost 
innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie 
zostanie przyznane na rzecz silnych 
mechanizmów wspierania innowacji (np. 
lepsze zarządzanie klastrami, partnerstwa 
publiczno-prywatne i współpraca w sieci), 
wysoce specjalistycznych usług 
wspierających innowacje (np. zarządzanie 
prawami własności intelektualnei 
korzystanie z nich, zarządzanie 
innowacjami, sieci nabywców) oraz 
przeglądów polityk odnoszących się do 
innowacji. Kwestie szczególne odnoszące 
się do MŚP uzyskają wsparcie w ramach 
celu szczegółowego „Innowacje w MŚP”.

Realizacja inicjatywy „Unia innowacji” 
wymaga ponadto wspierania (ze środków 
prywatnych i poblicznych) innowacji 
napędzanych przez rynek i 
nienapędzanych przez rynek w dążeniu do 
zwiększenia innowacyjnego potencjału 
firm i wspierania konkurencyjności 
Europy, jak również odporności 
społecznej, gospodarczej i ekologicznej. W 
tym celu należy poprawić ogólne warunki 
ramowe dotyczące innowacji oraz 
rozwiązać problem szczególnych barier 
hamujących wzrost innowacyjnych 
przedsiębiorstw. Wsparcie zostanie 
przyznane na rzecz silnych mechanizmów 
wspierania innowacji (np. lepsze 
zarządzanie klastrami, partnerstwa 
publiczno-prywatne i współpraca w sieci), 
wysoce specjalistycznych usług 
wspierających innowacje (np. zarządzanie 
prawami własności intelektualnej 
korzystanie z nich, zarządzanie 
innowacjami, sieci nabywców) oraz 
przeglądów polityk odnoszących się do 
innowacji. Kwestie szczególne odnoszące 
się do MŚP uzyskają wsparcie w ramach 
celu szczegółowego „Innowacje w MŚP”.

Or. en

Poprawka 918
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja inicjatywy “Unia innowacji” 
wymaga ponadto wspierania (ze środków 
prywatnych i poblicznych) innowacji 
napędzanych przez rynek w dążeniu do 
zwiększenia innowacyjnego potencjału 
firm i wspierania konkurencyjności 
Europy. W tym celu należy poprawić 
ogólne warunki ramowe dotyczące 
innowacji oraz rozwiązać problem 
szczególnych barier hamujących wzrost 
innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie 
zostanie przyznane na rzecz silnych 
mechanizmów wspierania innowacji (np. 
lepsze zarządzanie klastrami, partnerstwa 
publiczno-prywatne i współpraca w sieci), 
wysoce specjalistycznych usług 
wspierających innowacje (np. zarządzanie 
prawami własności intelektualnei
korzystanie z nich, zarządzanie 
innowacjami, sieci nabywców) oraz 
przeglądów polityk odnoszących się do 
innowacji. Kwestie szczególne odnoszące 
się do MŚP uzyskają wsparcie w ramach 
celu szczegółowego „Innowacje w MŚP”.

Realizacja inicjatywy „Unia innowacji” 
wymaga ponadto wspierania (ze środków 
prywatnych i publicznych) innowacji 
napędzanych przez rynek i 
nienapędzanych przez rynek w dążeniu do 
zwiększenia innowacyjnego potencjału 
podmiotów sektora prywatnego i 
publicznego, a także obywateli,  i 
wspierania konkurencyjności Europy, jak 
również odporności społecznej i 
ekologicznej. W tym celu należy poprawić 
ogólne warunki ramowe dotyczące 
innowacji oraz rozwiązać problem 
szczególnych barier hamujących wzrost 
innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie 
zostanie przyznane na rzecz silnych 
mechanizmów wspierania innowacji (np. 
lepsze zarządzanie klastrami, partnerstwa 
publiczno-prywatne i współpraca w sieci), 
wysoce specjalistycznych usług 
wspierających innowacje (np. zarządzanie 
prawami własności intelektualnej 
korzystanie z nich, zarządzanie 
innowacjami, sieci nabywców) oraz 
przeglądów polityk odnoszących się do 
innowacji. Kwestie szczególne odnoszące 
się do MŚP uzyskają wsparcie w ramach 
celu szczegółowego „Innowacje w MŚP”.

Or. en

Poprawka 919
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem będzie również wspieranie rozwoju 
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nowych narzędzi zapewniających większą 
przejrzystość portfeli praw własności 
intelektualnej i zarządzania nimi, 
udoskonalających przyznawanie takich 
praw i systematyzujących modelowanie 
licencji ułatwiających transakcje, a 
zwłaszcza przewidujących możliwość 
bardziej aktywnego udziału MŚP i 
instytucji publicznych w tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań.

Or. fr

Poprawka 920
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie tworzenia puli patentów w 
niektórych dziedzinach technologii 
umożliwiających wspólne korzystanie z 
praw własności przemysłowej przy 
odpowiedniej rekompensacie dla 
posiadaczy tych praw. 

Or. fr

Poprawka 921
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.2. Poszukiwanie nowych form 
innowacji, łącznie z innowacjami 
społecznymi i kreatywnością

6.2.2. Poszukiwanie i rozumienie nowych 
form innowacji, łącznie z innowacjami 
społecznymi i kreatywnością

Or. en
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Poprawka 922
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.3. Zapewnienie zaangażowania 
społeczeństwa w zakresie badań i 
innowacji

skreślony

Zapewnienie współdziałania wszystkich 
podmiotów społecznych w cyklu innowacji 
podnosi jakość, znaczenie, akceptację i 
trwałość wyników procesu innowacji 
dzięki połączeniu interesów i wartości 
społeczeństwa. W tym celu należy rozwijać 
szczególne umiejętności, wiedzę i 
zdolności na poziomie indywidualnym i 
organizacyjnym, a także na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. 
Propagowanie odpowiednich metod 
edukacji w dziedzinie nauki oraz badania 
w tym zakresie przyczynią się do 
powstania naukowo wykształconego, 
odpowiedzialnego i kreatywnego 
społeczeństwa. Propagowana będzie 
kwestia równouprawnienia płci, w 
szczególności poprzez wspieranie zmian w 
organizacji instytucji badawczych oraz w 
treści i planowaniu działań badawczych. 
Aby zwiększyć obieg wiedzy w obrębie 
społeczności naukowej i wśród ogółu 
społeczeństwa, należy kontynuować prace 
nad udostępnianiem i wykorzystywaniem 
wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych. W porozumieniu z 
odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi propagowane będą 
ramy etyczne w zakresie badań i 
innowacji, oparte na podstawowych 
zasadach etyki, łacznie z zasadami ujętymi 
w Karcie Praw Podstawowych i wszystkich 
stosownych przepisach i konwencjach 
Unii.
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Or. en

Poprawka 923
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.3. Zapewnienie zaangażowania
społeczeństwa w zakresie badań i 
innowacji

6.2.3. Nauka z udziałem społeczeństwa i 
dla społeczeństwa

Or. en

Poprawka 924
Anna Záborská

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnienie współdziałania wszystkich 
podmiotów społecznych w cyklu innowacji 
podnosi jakość, znaczenie, akceptację i 
trwałość wyników procesu innowacji 
dzięki połączeniu interesów i wartości 
społeczeństwa. W tym celu należy 
rozwijać szczególne umiejętności, wiedzę i 
zdolności na poziomie indywidualnym i 
organizacyjnym, a także na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.
Propagowanie odpowiednich metod 
edukacji w dziedzinie nauki oraz badania 
w tym zakresie przyczynią się do 
powstania naukowo wykształconego, 
odpowiedzialnego i kreatywnego 
społeczeństwa. Propagowana będzie 
kwestia równouprawnienia płci, w 
szczególności poprzez wspieranie zmian w 
organizacji instytucji badawczych oraz w 
treści i planowaniu działań badawczych.

Zapewnienie współdziałania wszystkich 
podmiotów społecznych w cyklu innowacji 
podnosi jakość, znaczenie, akceptację i 
trwałość wyników procesu innowacji 
dzięki połączeniu interesów i wartości 
społeczeństwa. W tym celu należy 
rozwijać szczególne umiejętności, wiedzę i 
zdolności na poziomie indywidualnym i 
organizacyjnym, a także na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.
Propagowanie odpowiednich metod 
edukacji w dziedzinie nauki oraz badania 
w tym zakresie przyczynią się do 
powstania naukowo wykształconego, 
odpowiedzialnego i kreatywnego 
społeczeństwa. Należy propagować równe 
szanse dla kobiet i mężczyzn, w 
szczególności poprzez wspieranie zmian w 
organizacji instytucji badawczych oraz w 
treści i planowaniu działań badawczych.



PE492.826v02-00 128/184 AM\909647PL.doc

PL

Aby zwiększyć obieg wiedzy w obrębie 
społeczności naukowej i wśród ogółu 
społeczeństwa, należy kontynuować prace 
nad udostępnianiem i wykorzystywaniem 
wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych. W porozumieniu z 
odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi propagowane będą 
ramy etyczne w zakresie badań i innowacji, 
oparte na podstawowych zasadach etyki, 
łacznie z zasadami ujętymi w Karcie Praw 
Podstawowych i wszystkich stosownych 
przepisach i konwencjach Unii.

Aby zwiększyć obieg wiedzy w obrębie 
społeczności naukowej i wśród ogółu 
społeczeństwa, należy kontynuować prace 
nad udostępnianiem i wykorzystywaniem 
wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych. W porozumieniu z 
odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi propagowane będą 
ramy etyczne w zakresie badań i innowacji, 
oparte na podstawowych zasadach etyki, 
łacznie z zasadami ujętymi w Karcie Praw 
Podstawowych i wszystkich stosownych 
przepisach i konwencjach Unii.

Or. en

Poprawka 925
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnienie współdziałania wszystkich 
podmiotów społecznych w cyklu innowacji 
podnosi jakość, znaczenie, akceptację i 
trwałość wyników procesu innowacji 
dzięki połączeniu interesów i wartości 
społeczeństwa. W tym celu należy rozwijać 
szczególne umiejętności, wiedzę i 
zdolności na poziomie indywidualnym i 
organizacyjnym, a także na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. 
Propagowanie odpowiednich metod 
edukacji w dziedzinie nauki oraz badania 
w tym zakresie przyczynią się do 
powstania naukowo wykształconego, 
odpowiedzialnego i kreatywnego 
społeczeństwa. Propagowana będzie 
kwestia równouprawnienia płci, w 
szczególności poprzez wspieranie zmian w 
organizacji instytucji badawczych oraz w 
treści i planowaniu działań badawczych. 
Aby zwiększyć obieg wiedzy w obrębie 
społeczności naukowej i wśród ogółu 

W celu nawiązania skutecznego dialogu 
między nauką a społeczeństwem, 
przyciągnięcia nowych talentów do nauki
oraz powiązania doskonałości naukowej 
ze świadomością i odpowiedzialnością 
społeczną wspierane będą następujące 
działania:
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społeczeństwa, należy kontynuować prace 
nad udostępnianiem i wykorzystywaniem 
wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych. W porozumieniu z 
odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi propagowane będą 
ramy etyczne w zakresie badań i 
innowacji, oparte na podstawowych 
zasadach etyki, łacznie z zasadami ujętymi 
w Karcie Praw Podstawowych i wszystkich 
stosownych przepisach i konwencjach 
Unii.

- atrakcyjne kariery naukowe i 
technologiczne dla młodych studentów:
wspieranie karier naukowych w dziedzinie 
nauki, technologii i inżynierii w szkołach; 
otwarcie uniwersytetów dla młodych 
studentów; oraz wspieranie 
interaktywnych i atrakcyjnych muzeów 
nauki przez władze krajowe i regionalne; 
wspieranie trwałej interakcji między 
szkołami i instytutami badawczymi oraz 
między studentami a ich rodzinami, 
nauczycielami przedmiotów 
przyrodniczych i badaczami; 
zaangażowanie młodego pokolenia za 
pośrednictwem młodzieżowych ośrodków 
analitycznych, debat, promowania karier 
naukowych i technicznych, konkursów 
sprzyjających kreatywności i 
innowacyjności w pedagogice.

Or. en

Poprawka 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.3a. Badanie i porównywanie procesów 
sprzyjających kreatywności i 
innowacyjności
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Priorytetem będzie umożliwienie lepszego 
zrozumienia społecznego, kulturowego, 
gospodarczego i politycznego kontekstu 
innowacyjności. Konieczna jest nowa 
wiedza na temat sposobu, w jaki powstają 
i pomyślnie funkcjonują „innowacyjne 
społeczeństwa”. W obecnym 
międzynarodowym kontekście 
gospodarczym wymaga to świeżego 
spojrzenia na warunki trwałości 
innowacyjnych środowisk społeczno-
gospodarczych w oparciu o szczegółową i 
systematyczną pracę w terenie i analizę 
porównawczą.
Spójność społeczna i przewidywalna 
sprawiedliwość, edukacja, demokracja, 
tolerancja i różnorodność są czynnikami 
wymagającymi uważnego rozważenia w 
celu określenia i lepszego wykorzystania 
europejskiej przewagi komparatywnej na 
poziomie światowym oraz zapewnienia 
udoskonalonego, opartego na dowodach 
wsparcia na rzecz polityki innowacyjności.
W szczególności należy dokładnie 
zrozumieć – w odniesieniu do edukacji i 
ryzyka drenażu mózgów – rolę 
postrzegania przez młodzież możliwości 
innowacyjności w obecnych warunkach 
gospodarczych, cechujących się wysoką 
stopą bezrobocia w wielu regionach UE.
Należy lepiej zrozumieć rolę strategii 
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 
polityki innowacyjności oraz czynników i 
podmiotów kształtujących innowacyjność. 
Zasadnicze znaczenie ma wyjaśnienie – w 
kontekście innowacyjności – niektórych 
aktualnych kontrowersji, a mianowicie 
debaty „ryzyko versus środki ostrożności” 
czy też roli odrębnych środowisk 
regulacyjnych, co wymaga nowego 
bezstronnego podejścia naukowego.

Or. en
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Poprawka 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.4. Propagowanie spójnej i efektywnej 
współpracy z państwami trzecimi

6.2.4. Zrozumienie, w jaki sposób spójna i 
skuteczna współpraca w dziedzinie badań 
i zaawansowanych szkoleń z państwami 
trzecimi sprzyja innowacyjności

Or. en

Poprawka 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania horyzontalne zapewnią 
strategiczny rozwój współpracy 
międzynarodowej w ramach programu
„Horyzont 2020”, z uwzględnieniem 
przekrojowych celów politycznych.
Działania ukierunkowane na wspieranie 
dwustronnego, wielostronnego i 
regionalnego dialogu politycznego w 
zakresie badań i innowacji z państwami 
trzecimi, regionami, forami i organizacjami 
międzynarodowymi ułatwią wymianę 
polityk, wzajemne uczenie się i 
wyznaczanie priorytetów, będą 
propagować wzajemny dostęp do 
programów i monitorowanie skutków 
współpracy. Działania obejmujące 
kontakty w sieci i twinning ułatwią 
znalezienie optymalnych partnerów wśród 
podmiotów działających w zakresie badań i 
innowacji po obydwu stronach i przyczynią 
się do podniesienia kompetencji i 
zwiększenia możliwości współpracy w 
słabiej zaawansowanych państwach 

Działania horyzontalne zapewnią 
strategiczny rozwój współpracy 
międzynarodowej w ramach programu
„Horyzont 2020”, z uwzględnieniem 
przekrojowych celów politycznych.
Konieczne jest zrozumienie i 
propagowanie działań ukierunkowanych
na wspieranie dwustronnego, 
wielostronnego i regionalnego dialogu 
politycznego w zakresie badań i innowacji 
z państwami trzecimi, regionami, forami i 
organizacjami międzynarodowymi ułatwią 
wymianę polityk, wzajemne uczenie się i 
wyznaczanie priorytetów, będą 
propagować wzajemny dostęp do 
programów i monitorowanie skutków 
współpracy. Działania obejmujące 
kontakty w sieci i twinning ułatwią 
znalezienie optymalnych partnerów wśród 
podmiotów działających w zakresie badań i 
innowacji po obydwu stronach i przyczynią 
się do podniesienia kompetencji i 
zwiększenia możliwości współpracy w 
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trzecich. W ramach tych działań 
propagowana będzie koordynacja
unijnych i krajowych polityk i programów 
współpracy, jak również wspólne działania 
państw członkowskich i krajów 
stowarzyszonych z państwami trzecimi w 
dążeniu do zwiększenia ogólnego 
oddziaływania. Widoczność europejskich 
badań i innowacji w państwach trzecich 
zostanie ponadto ujednolicona i 
wzmocniona, w szczególności poprzez 
zachęcanie do powstawania „europejskich 
domów nauki i innowacji”, propagowanie 
usług świadczonych organizacjom 
europejskim rozszerzającym zakres swoich 
działań na państwa trzecie oraz otwieranie 
ośrodków badawczych ustanowionych 
wspólnie z państwami trzecimi dla 
organizacji i naukowców z innych państw 
członkowskich i z krajów 
stowarzyszonych.

słabiej zaawansowanych państwach 
trzecich. Działania te będą polegać na 
badaniu i propagowaniu koordynacji
unijnych i krajowych polityk i programów 
współpracy, jak również wspólne działania 
państw członkowskich i krajów 
stowarzyszonych z państwami trzecimi w 
dążeniu do zwiększenia ogólnego 
oddziaływania. Widoczność europejskich 
badań i innowacji w państwach trzecich 
zostanie ponadto ujednolicona i 
wzmocniona, w szczególności poprzez 
zachęcanie do powstawania „europejskich 
domów nauki i innowacji”, propagowanie 
usług świadczonych organizacjom 
europejskim rozszerzającym zakres swoich 
działań na państwa trzecie oraz otwieranie 
ośrodków badawczych ustanowionych 
wspólnie z państwami trzecimi dla 
organizacji i naukowców z innych państw 
członkowskich i z krajów 
stowarzyszonych.

Or. en

Poprawka 929
Vicky Ford

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.4a. Upowszechnianie doskonałości i 
rozszerzanie uczestnictwa
Aby przyczynić się do eliminacji różnic w 
dostępie do badań naukowych i innowacji 
między lokalnymi obszarami, regionami i 
państwami członkowskimi w Europie, 
rozwijana będzie komplementarność i 
ścisła synergia z funduszami 
strukturalnymi, zarówno w ujęciu 
oddolnym (budowanie potencjału w 
państwach członkowskich, aby lepiej 
przygotować je do udziału w programie 
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„Horyzont 2020”), jak i odgórnym 
(wykorzystanie i upowszechnianie 
wyników badań i innowacji z programu 
„Horyzont 2020”). W miarę możliwości 
promowana będzie interoperacyjność 
między tymi dwoma instrumentami. 
Wspierane będzie finansowanie 
kumulatywne lub łączone.
W tym kontekście działania będą służyć 
pełnemu wykorzystaniu potencjału zbioru 
talentów w Europie, w ten sposób 
optymalizując gospodarcze i społeczne 
skutki badań i innowacyjności, mając 
odrębny, acz komplementarny charakter 
wobec polityki i działań funduszy polityki 
spójności. Działania te obejmują:
a) Powiązanie na zasadzie 
współzawodnictwa powstających 
instytucji, centrów doskonałości i 
innowacyjnych regionów ze słabiej 
rozwiniętych obszarów oraz regionów lub 
państw członkowskich z wiodącymi 
międzynarodowymi odpowiednikami w 
innych regionach Europy. Polegać to 
będzie na połączeniu w zespoły instytutów 
lub wydziałów badawczych o doskonałej 
jakości badań z ich odpowiednikami ze 
słabiej rozwiniętych obszarów lub 
regionów, twinningu wymiany 
pracowników, doradztwie i pomocy 
ekspertów oraz opracowaniu wspólnych 
strategii tworzenia centrów doskonałości. 
Mogą one uzyskać wsparcie ze środków 
finansowych polityki spójności 
przeznaczonych dla słabiej rozwiniętych 
regionów. Rozważona zostanie kwestia 
tworzenia powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawania doskonałości w 
słabiej rozwiniętych regionach, w tym 
przez wzajemne oceny i przyznawanie 
znaków doskonałości instytucjom 
spełniającym normy międzynarodowe.
b) Ustanowienie 40 „stanowisk EPB” w 
celu przyciągnięcia wybitnych 
przedstawicieli środowisk akademickich 
do instytucji lub wydziałów dysponujących 
doskonałym potencjałem badawczym, aby 
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pomogli im uwolnić ten potencjał i 
stworzyć równe warunki działania w 
zakresie badań i innowacyjności w 
europejskiej przestrzeni badawczej. Będzie 
to obejmować instytucjonalne wspieranie 
procesu powstawania konkurencyjnego 
środowiska badawczego i tworzenia 
warunków ramowych koniecznych dla 
przyciągnięcia do tego rodzaju instytucji 
najbardziej utalentowanych naukowców, 
ich utrzymania i zapewnienia im rozwoju.
c) Przyznawanie „pieczęci doskonałości” 
pozytywnie ocenionym wnioskom ERBN, 
Marie Skłodowska-Curie lub dotyczącym 
projektów wspólnych, którym nie udało 
się uzyskać finansowania z uwagi na 
ograniczenia budżetowe. Fundusze 
krajowe i regionalne można zatem 
wykorzystać jako wkład do finansowania 
projektów, które spełniają kryteria 
doskonałości, ale nie mogą być 
finansowane z uwagi na brak funduszy 
europejskich.
d) Przyznawanie „pieczęci doskonałości” 
ukończonym projektom, aby ułatwić 
finansowanie ich kontynuacji (np. 
projektów pilotażowych, projektów 
demonstracyjnych lub wartościowaniu 
wyników badań) ze źródeł krajowych lub 
regionalnych.
e) Przyznawanie „dotacji powrotnych” 
ERBN naukowcom pracującym obecnie 
poza Europą, którzy pragną pracować w 
Europie.
f) Wspieranie komplementarnych 
porozumień zawartych między 
organizacjami będącymi beneficjentami 
wspólnych projektów badawczych a 
innymi jednostkami i organizacjami, 
ustanowionymi przede wszystkim w 
krajach innych niż te, które są 
bezpośrednio zaangażowane w projekt, w 
konkretnym celu ułatwienia możliwości 
szkoleniowych (czyli stanowisk 
doktorskich i podoktorskich).
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g) Wzmocnienie skutecznych sieci 
służących ustanowieniu instytucjonalnych 
połączeń sieciowych o wysokiej jakości w 
dziedzinie badań i innowacji. Szczególną 
uwagę zwróci się na COST w celu 
wspierania działań służących identyfikacji 
i łączeniu „ośrodków doskonałości” 
(społeczności naukowych o wysokiej 
jakości i badaczy na początkowym etapie 
kariery) w całej Europie.
h) Rozwój szczególnych mechanizmów 
szkoleniowych dotyczących udziału w 
programie „Horyzont 2020”, przy pełnym 
wykorzystaniu istniejących sieci, takich 
jak krajowe punkty kontaktowe.
i) Udostępnienie stypendiów doktorskich i 
podoktorskich, a także zaawansowanych 
stypendiów szkoleniowych dla inżynierów, 
w celu zapewnienia dostępu do wszystkich 
międzynarodowych infrastruktur 
badawczych w Europie, w tym 
zarządzanych przez międzynarodowe 
organizacje naukowe.
j) Pomoc w opracowaniu strategii 
inteligentnej specjalizacji i ich 
monitorowanie. Planowane jest 
opracowanie narzędzia wspierającego 
politykę i ułatwienie edukacji w dziedzinie 
polityki na poziomie regionalnym przez 
międzynarodowe procedury wzajemnej 
oceny i wymianę najlepszych praktyk.
k) Stworzenie rynku online, na którym 
możliwe byłoby reklamowanie własności 
intelektualnej w celu połączenia 
właścicieli i użytkowników praw własności 
intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Carvalho (poprawka 58), zgodnie z którym należy określić 
maksymalną liczbę stanowisk EPB.
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Poprawka 930
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2a. Społeczeństwa refleksyjne –
dziedzictwo kulturowe i tożsamość 
europejska
Celem jest wkład w zrozumienie bazy 
intelektualnej Europy – jej historii i wielu 
wpływów europejskich i nieeuropejskich –
jako inspiracji dla naszego życia w 
dzisiejszych czasach. Europę 
charakteryzuje różnorodność tradycji, jak 
również tożsamości regionalnych i 
narodowych. Należy uznać i rozważyć tę 
różnorodność i możliwości, jakie ona 
stwarza.
Europejskie zbiory, w tym zbiory cyfrowe, 
w bibliotekach, archiwach, muzeach, 
galeriach i innych instytucjach 
publicznych obfitują w bogatą, 
niewykorzystaną dokumentację i 
przedmioty badań. Te zasoby dziedzictwa 
kulturowego stanowią historię 
poszczególnych państw członkowskich, 
lecz również zbiorowe dziedzictwo Unii 
Europejskiej, które powstało z biegiem 
czasu. Takie materiały powinny zostać 
udostępnione badaczom i obywatelom za 
pomocą nowych i innowacyjnych 
technologii i zintegrowanych usług 
informacyjnych, aby umożliwić spojrzenie 
w przyszłość poprzez archiwum przeszłości 
oraz aby wnieść wkład w europejską 
inteligencję partycypacyjną. Dostępność i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego w 
tych formach są konieczne, aby 
podtrzymać żywotność zaangażowania w 
kulturach europejskich, również dzięki 
rozważeniu znaczenia dziedzictwa 
kulturowego jako dużej gospodarczej siły 
napędowej w gospodarce postindustrialnej 
i jej wkładu w trwały wzrost gospodarczy. 
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Poprawka 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2a. Społeczeństwa szanujące swe 
dziedzictwo kulturowe i wspierające 
gospodarcze wykorzystanie tego 
dziedzictwa
Dziedzictwo kulturowe jest jednym z 
najbardziej obiecujących sektorów 
gospodarki europejskiej na najbliższą 
przyszłość, pozostają jednak do pokonania 
bariery technologiczne, społeczne i 
kulturowe.
Cele szczegółowe:
– wspieranie badań ukierunkowanych na 
zachowanie i ochronę dziedzictwa 
kulturowego,
– opracowanie modeli ekonomicznych i 
metod oceny społeczno-ekonomicznych 
aspektów dziedzictwa kulturowego.

Or. es

Uzasadnienie

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
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los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Poprawka 932
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3. [...] skreślony

Or. en

Poprawka 933
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3. Bezpieczne społeczeństwa 6.3. Wspieranie bezpieczeństwa ludzi, 
ochrona wolności i swobód obywatelskich

Or. en

Poprawka 934
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia Europejska, jej obywatele i 
partnerzy międzynarodowi stykają się 
zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa, 
takimi jak przestępczość, terroryzm i 
masowe zagrożenia. Tego rodzaju 
zagrożenia mogą przekraczać granice i 
celować w obiekty fizyczne lub przestrzeń 
wirualną. Na przykład atakowanie witryn 
internetowych organów publicznych i 
podmiotów prywatnych nie tylko 
podkopuje zaufanie obywateli, ale może 
mieć poważny wpływ na sektory o 
zasadniczym znaczeniu, takie jak 
energetyka, transport, zdrowie, finanse 
lub telekomunikacja.

skreślony

Or. en

Poprawka 935
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia Europejska, jej obywatele i partnerzy 
międzynarodowi stykają się zagrożeniami 
dla ich bezpieczeństwa, takimi jak 
przestępczość, terroryzm i masowe 
zagrożenia. Tego rodzaju zagrożenia mogą 
przekraczać granice i celować w obiekty 
fizyczne lub przestrzeń wirualną. Na 
przykład atakowanie witryn internetowych 
organów publicznych i podmiotów 
prywatnych nie tylko podkopuje zaufanie 
obywateli, ale może mieć poważny wpływ 
na sektory o zasadniczym znaczeniu, takie 
jak energetyka, transport, zdrowie, finanse 
lub telekomunikacja.

Unia Europejska, jej obywatele i partnerzy 
międzynarodowi stykają się zagrożeniami i 
wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, 
takimi jak przestępczość, terroryzm, 
konflikty etniczne i polityczne oraz
masowe zagrożenia o charakterze 
antropogenicznym lub związane z klęskami 
żywiołowymi. Tego rodzaju wyzwania
mogą przekraczać granice i dotyczyć 
obiektów fizycznych lub przestrzeni 
wirtualnej. Na przykład atakowanie witryn 
internetowych organów publicznych i 
podmiotów prywatnych nie tylko podważa 
zaufanie obywateli, ale może mieć 
poważny wpływ na sektory o zasadniczym 
znaczeniu, takie jak energetyka, transport, 
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zdrowie, finanse lub telekomunikacja.

Or. en

Poprawka 936
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia Europejska, jej obywatele i partnerzy 
międzynarodowi stykają się zagrożeniami 
dla ich bezpieczeństwa, takimi jak 
przestępczość, terroryzm i masowe 
zagrożenia. Tego rodzaju zagrożenia mogą 
przekraczać granice i celować w obiekty 
fizyczne lub przestrzeń wirualną. Na 
przykład atakowanie witryn internetowych 
organów publicznych i podmiotów 
prywatnych nie tylko podkopuje zaufanie 
obywateli, ale może mieć poważny wpływ 
na sektory o zasadniczym znaczeniu, takie 
jak energetyka, transport, zdrowie, finanse 
lub telekomunikacja.

Unia Europejska, jej obywatele i partnerzy 
międzynarodowi stykają się zagrożeniami 
dla ich bezpieczeństwa, takimi jak 
przestępczość, terroryzm, nielegalna 
imigracja i masowe zagrożenia związane z 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
powodowanymi działalnością człowieka. 
Tego rodzaju zagrożenia mogą przekraczać 
granice i celować w obiekty fizyczne lub 
przestrzeń wirualną. Na przykład 
atakowanie witryn internetowych organów 
publicznych i podmiotów prywatnych nie 
tylko podkopuje zaufanie obywateli, ale 
może mieć poważny wpływ na sektory o 
zasadniczym znaczeniu, takie jak 
energetyka, transport, zdrowie, finanse lub 
telekomunikacja.

Or. it

Poprawka 937
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie w 
przypadku ich wystąpienia zagrożeniom 
wymaga opracowania i zastosowania 

skreślony
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innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, 
poszukiwania rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego, podniesienia 
konkurencyjności europejskich sektorów 
bezpieczeństwa, TIK i usługowych oraz 
zapobiegania nadużyciom w zakresie 
prywatności i łamania praw człowieka w 
Internecie oraz ich zwalczania.

Or. en

Poprawka 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie w 
przypadku ich wystąpienia zagrożeniom
wymaga opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, 
poszukiwania rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego, podniesienia 
konkurencyjności europejskich sektorów 
bezpieczeństwa, TIK i usługowych oraz 
zapobiegania nadużyciom w zakresie 
prywatności i łamania praw człowieka w 
Internecie oraz ich zwalczania.

Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie w 
przypadku ich wystąpienia wymaga 
opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, 
poszukiwania rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego, podniesienia 
konkurencyjności europejskich sektorów 
bezpieczeństwa, ICT i usługowych oraz 
zapobiegania nadużyciom w zakresie 
prywatności i łamania praw człowieka w 
internecie oraz ich zwalczania. Konieczne 
jest również zbadanie społecznego 
wymiaru takich zagrożeń w celu 
zrozumienia ich przyczyn i skutków oraz 
w celu ułatwienia wypracowania 
skutecznych odpowiedzi w zakresie 
polityki społecznej.

Or. en



PE492.826v02-00 142/184 AM\909647PL.doc

PL

Poprawka 939
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie w 
przypadku ich wystąpienia zagrożeniom 
wymaga opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, 
poszukiwania rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego, podniesienia 
konkurencyjności europejskich sektorów 
bezpieczeństwa, TIK i usługowych oraz 
zapobiegania nadużyciom w zakresie 
prywatności i łamania praw człowieka w 
Internecie oraz ich zwalczania.

Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie w 
przypadku ich wystąpienia wymaga 
opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, 
poszukiwania rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego oraz 
zapobiegania nadużyciom w zakresie 
prywatności i łamania praw człowieka w 
internecie oraz ich zwalczania.

Or. en

Poprawka 940
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 941
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczym elementem będzie więc
koordynacja i udoskonalenie obszaru
badań w zakresie bezpieczeństwa, które
przyczyni się do zaplanowania bieżących 
działań badawczych, w tym 
prognozowania, oraz do poprawy 
odpowiednich warunków i procedur 
prawnych w odniesieniu do koordynacji, 
w tym działań przednormatywnych.
Działania te umożliwią podejście 
zorientowane na misję i zintegrują
odpowiednie wymiary społeczne. Będą
wspierać polityki Unii w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego, politykę obrony oraz 
stosowne nowe przepisy Traktatu z 
Lizbony, zapewniając bezpieczeństwo 
przestrzeni wirtualnej oraz zaufanie do 
jednolitego rynku cyfrowego i zachowanie 
prywatności. Poniżej wymieniono cele 
szczegółowe będące przedmiotem działań.

Zasadniczym elementem będzie więc
większe zaangażowanie organizacji 
zrzeszających obywateli i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
przedstawicieli nauk politycznych, 
społecznych i humanistycznych, w 
dziedzinę badań nad bezpieczeństwem, co
przyczyni się do zaplanowania bieżących 
działań badawczych oraz do zwiększenia 
znaczenia prowadzonych działań i 
lepszego poszanowania praw 
podstawowych i podstawowych wolności 
obywateli. Działania te będą się opierać na 
podejściu, zgodnie z którym badania 
wchodzą w zakres zainteresowań 
społecznych i uwzględniają odpowiednie 
wymiary społeczne. Będą wspierać polityki 
Unii w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego oraz 
stosowne nowe przepisy Traktatu z 
Lizbony, zapewniając bezpieczeństwo 
przestrzeni wirtualnej oraz zaufanie do 
jednolitego rynku cyfrowego i zachowanie 
prywatności. Poniżej wymieniono cele 
szczegółowe będące przedmiotem działań.

Or. en

Poprawka 942
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.1. Zwalczanie przestępczości i 
terroryzmu

skreślony

Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
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ewentualnych konsekwencji. Jego 
osiągnięcie wymaga nowych technologii i 
możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w dążeniu do zapewnienia 
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Nowe 
technologie i specjalne możliwości będą 
wspierać ochronę krytycznych 
infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia też analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
każdego rodzaju zagrożeniem.

Or. en

Poprawka 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1– wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.1. Zwalczanie przestępczości i 
terroryzmu

6.3.1. Zwalczanie przestępczości i 
terroryzmu, w tym zrozumienie wymiaru 
społecznego tych zagadnień i określenie 
skutecznych środków z zakresu polityki 
społecznej służących zaradzeniu im

Or. en

Poprawka 944
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1– ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Jego 
osiągnięcie wymaga nowych technologii i 
możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w dążeniu do zapewnienia 
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Nowe 
technologie i specjalne możliwości będą 
wspierać ochronę krytycznych 
infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia też analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
każdego rodzaju zagrożeniem.

skreślony

Or. en

Poprawka 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Jego 
osiągnięcie wymaga nowych technologii i 
możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w dążeniu do zapewnienia 
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 

Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Wymaga to 
zrozumienia przyczyn i skutków, jak 
również rozwijania nowych technologii i 
możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w dążeniu do zapewnienia 
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
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prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Nowe 
technologie i specjalne możliwości będą 
wspierać ochronę krytycznych 
infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia też analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
każdego rodzaju zagrożeniem.

które mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Nowe 
technologie i specjalne możliwości będą 
wspierać ochronę krytycznych 
infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia też analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
każdego rodzaju zagrożeniem. Należy 
również zwrócić uwagę na społeczny i 
behawioralny wymiar przestępczości i 
terroryzmu w celu pełnego zrozumienia 
ich przyczyn i skutków oraz w celu 
określenia skutecznych środków z zakresu 
polityki społecznej służących zaradzeniu 
im.

Or. en

Poprawka 946
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Jego 
osiągnięcie wymaga nowych technologii i 
możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w dążeniu do zapewnienia
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Nowe 
technologie i specjalne możliwości będą 
wspierać ochronę krytycznych 

Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Wymaga to 
zrozumienia przyczyn leżących u podstaw 
zarówno konfliktu, jak i współpracy,
nowych technologii i możliwości (w tym 
skierowanych przeciwko wirtualnej 
przestępczości i terroryzmowi) w celu 
wspierania praworządności, 
odpowiedzialności demokratycznej, 
odpowiedzialnego i przejrzystego sektora
bezpieczeństwa i wymiaru 
sprawiedliwości, bezpieczeństwa w sferze 
zdrowia, bezpiecznej żywności, wody i 
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infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia też analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
każdego rodzaju zagrożeniem.

środowiska, które mają zasadnicze 
znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania społeczeństwa i 
gospodarki. Nowe instrumenty i koncepcje 
analityczne, technologie i specjalne 
możliwości będą wspierać ochronę 
krytycznych infrastruktur, systemów i 
usług (w tym komunikację, transport, 
zdrowie, żywność, wodę, energetykę, 
łańcuch logistyczny i łańcuch dostaw oraz 
środowisko). Cel ten uwzględnia też 
analizę i zabezpieczenie publicznych i 
prywatnych krytycznych infrastruktur i 
usług sieciowych przed każdego rodzaju 
zagrożeniem.

Or. en

Poprawka 947
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1– ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebne są badania w celu określenia 
przyczyn radykalizacji ludzi prowadzącej 
do aktów przemocy oraz skutecznych 
środków z zakresu polityki społecznej 
służących przeciwdziałaniu tym 
przyczynom.  Ambitnym celem jest 
prowadzenie badań dostarczających 
zarówno dowodów, jak i propozycji z 
zakresu polityki społecznej, które będą 
skuteczne w przeciwdziałaniu 
radykalizacji prowadzącej do aktów 
przemocy oraz skierowaniu 
niezadowolenia społecznego w stronę 
pokojowego, demokratycznego protestu i 
dialogu.

Or. en
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Poprawka 948
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1– ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podjęte zostaną również badania – przy 
zaangażowaniu obywateli i wybranych 
przedstawicieli – nad stopniem ryzyka, 
jakie społeczeństwo jest gotowe podjąć w 
zamian za mniej uciążliwe środki 
antyterrorystyczne. Wymaga to 
systematycznego zaangażowania w dialog 
– osadzony w ramach naukowych i 
prowadzony w kontekście naukowym – w 
celu ustanowienia granic ryzyka i granic 
ingerencji, jakie obywatele są gotowi 
zaakceptować, oraz kompromisów, jakich 
to wymaga. Celem tych badań powinno 
być dostarczenie podstaw do procesu 
decyzyjnego opartego na dowodach i do 
dialogu politycznego odzwierciedlającego 
realia społeczne.

Or. en

Poprawka 949
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1– ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury sprawiedliwości naprawczej 
mogą wnieść wkład w działania z 
dziedziny zapobiegania i reagowania 
prowadzone w ramach strategii 
zwalczania terroryzmu.  Badania powinny 
uwzględniać zakres, w jakim ofiary 
zamachów terrorystycznych są w stanie 
uczestniczyć w procedurach 
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sprawiedliwości naprawczej z udziałem 
rzeczywistych lub domniemanych 
sprawców, aby pomóc w zrozumieniu 
zarówno podstawowych przyczyn 
terroryzmu, jak i skutków, jakie wywiera 
on na ofiary. Przedmiotem badań 
powinien być również potencjalny wpływ 
procedur sprawiedliwości naprawczej na 
zapobieganie radykalizacji prowadzącej 
do aktów przemocy ze strony grup 
„zagrożonych”. Ponadto celem takich 
badań powinien być potencjalny wkład 
procedur sprawiedliwości naprawczej w 
uzdrowienie społeczności dotkniętych 
poważną przestępczością terrorystyczną.

Or. en

Poprawka 950
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.1– ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapobieżenia incydentom nacisk w 
badaniach należy położyć na zrozumienie 
przyczyn przestępczości lub radykalizacji 
politycznej, w tym ekstremalnych form 
przemocy politycznej takich jak zamachy 
terrorystyczne, na poziomie jednostki lub 
na poziomie określonej grupy społecznej. 
Nauki społeczne, zwłaszcza socjologia, 
psychologia i nauki polityczne, 
wypracowały odpowiednie metody badań i 
teorie w celu udzielenia odpowiedzi na 
tego rodzaju pytania badawcze.

Or. en

Poprawka 951
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.2. Wzmocnienie bezpieczeństwa 
poprzez zarządzanie granicami

skreślony

Potrzebne są też technologie i możliwości 
w zakresie doskonalenia systemów, 
urządzeń, narzędzi, procesów i metod 
szybkiej identyfikacji w celu podniesienia 
bezpieczeństwa na granicach, zarówno w 
kwestii kontroli, jak i nadzoru, przy 
wykorzystaniu pełnego potencjału 
EUROSUR. Będą one rozwijane i 
testowane z uwzględnieniem ich 
skuteczności, zgodności z zasadami prawa 
i etyki, proporcjonalności, akceptacji 
społecznej oraz przestrzegania praw 
podstawowych. Badania przyczynią się 
również do udoskonalenia 
zintegrowanego europejskiego systemu 
zarządzania granicami, również poprzez 
zacieśnienie współpracy z krajami 
kandydującymi i z potencjalnymi 
kandydatami oraz z krajami 
uczestniczącymi w europejskiej polityce 
sąsiedztwa.

Or. en

Poprawka 952
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.2. Wzmocnienie bezpieczeństwa 
poprzez zarządzanie granicami

skreślony

Potrzebne są też technologie i możliwości 
w zakresie doskonalenia systemów, 
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urządzeń, narzędzi, procesów i metod 
szybkiej identyfikacji w celu podniesienia 
bezpieczeństwa na granicach, zarówno w 
kwestii kontroli, jak i nadzoru, przy 
wykorzystaniu pełnego potencjału 
EUROSUR. Będą one rozwijane i 
testowane z uwzględnieniem ich 
skuteczności, zgodności z zasadami prawa 
i etyki, proporcjonalności, akceptacji 
społecznej oraz przestrzegania praw 
podstawowych. Badania przyczynią się 
również do udoskonalenia 
zintegrowanego europejskiego systemu 
zarządzania granicami, również poprzez 
zacieśnienie współpracy z krajami 
kandydującymi i z potencjalnymi 
kandydatami oraz z krajami 
uczestniczącymi w europejskiej polityce 
sąsiedztwa.

Or. en

Poprawka 953
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.2– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebne są też technologie i możliwości 
w zakresie doskonalenia systemów, 
urządzeń, narzędzi, procesów i metod 
szybkiej identyfikacji w celu podniesienia 
bezpieczeństwa na granicach, zarówno w 
kwestii kontroli, jak i nadzoru, przy 
wykorzystaniu pełnego potencjału 
EUROSUR. Będą one rozwijane i 
testowane z uwzględnieniem ich 
skuteczności, zgodności z zasadami prawa 
i etyki, proporcjonalności, akceptacji 
społecznej oraz przestrzegania praw 
podstawowych. Badania przyczynią się 
również do udoskonalenia 
zintegrowanego europejskiego systemu 
zarządzania granicami, również poprzez 

skreślony
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zacieśnienie współpracy z krajami 
kandydującymi i z potencjalnymi 
kandydatami oraz z krajami 
uczestniczącymi w europejskiej polityce 
sąsiedztwa.

Or. en

Poprawka 954
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.2– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebne są też technologie i możliwości 
w zakresie doskonalenia systemów, 
urządzeń, narzędzi, procesów i metod 
szybkiej identyfikacji w celu podniesienia 
bezpieczeństwa na granicach, zarówno w 
kwestii kontroli, jak i nadzoru, przy 
wykorzystaniu pełnego potencjału 
EUROSUR. Będą one rozwijane i 
testowane z uwzględnieniem ich 
skuteczności, zgodności z zasadami prawa 
i etyki, proporcjonalności, akceptacji 
społecznej oraz przestrzegania praw 
podstawowych. Badania przyczynią się 
również do udoskonalenia zintegrowanego
europejskiego systemu zarządzania 
granicami, również poprzez zacieśnienie 
współpracy z krajami kandydującymi i z 
potencjalnymi kandydatami oraz z krajami 
uczestniczącymi w europejskiej polityce 
sąsiedztwa.

Potrzebne są też technologie i możliwości 
w zakresie doskonalenia systemów, 
urządzeń, narzędzi, procesów i metod 
szybkiej identyfikacji w celu podniesienia 
bezpieczeństwa na granicach, zarówno w 
kwestii kontroli, jak i nadzoru, przy 
wykorzystaniu pełnego potencjału 
EUROSUR, europejskiego systemu 
nadzoru granic zewnętrznych. Będą one 
rozwijane i testowane z uwzględnieniem 
ich skuteczności, zgodności z zasadami 
prawa i etyki, proporcjonalności, 
akceptacji społecznej oraz przestrzegania 
praw podstawowych. Badania przyczynią 
się również do udoskonalenia 
zintegrowanego europejskiego systemu 
zarządzania granicami, również poprzez 
zacieśnienie współpracy z krajami 
kandydującymi i z potencjalnymi 
kandydatami oraz z krajami 
uczestniczącymi w europejskiej polityce 
sąsiedztwa.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie rozwinięcia skrótowców.
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Poprawka 955
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa w 
przestrzeni wirtualnej

skreślony

Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni 
wirtualnej jest dla osób, przedsiębiorstw i 
służb publicznych warunkiem koniecznym 
dla korzystania z możliwości oferowanych 
przez Internet. Wymaga zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów, sieci, urządzeń 
dostępowych, oprogramowania i usług, w 
tym przetwarzania w chmurze, przy 
uwzględnieniu interoperacyjności wielu 
technologii. Badania przyczynią się do 
zapobiegania wirtualnym atakom w czasie 
rzeczywistym, ich wykrywania i określenia 
sposobu postępowania w przypadku ich 
wystąpienia w wielu dziedzinach i 
jurysdykcjach, oraz do ochrony 
krytycznych infrastruktur TIK. 
Społeczeństwo cyfrowe znajduje się w 
fazie pełnego rozwoju, w obliczu stale 
zmieniających się sposobów używania i 
nadużywania Internetu, nowych interakcji 
społecznych, nowych usług mobilnych i 
stacjonarnych oraz Internetu 
przedmiotów. Sytuacja ta wymaga nowego 
rodzaju badań, inicjowanych pod 
wpływem pojawiających się zastosowań i 
sposobów wykorzystywania oraz tendencji 
społecznych. Podjęte będą sprawne 
inicjatywy badawcze, w tym proaktywne 
działania badawczo-rozwojowe, 
ukierunkowane na szybkie reagowanie na 
nowe współczesne zjawiska w zakresie 
zaufania i bezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 956
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.3– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni 
wirtualnej jest dla osób, przedsiębiorstw i 
służb publicznych warunkiem koniecznym 
dla korzystania z możliwości oferowanych 
przez Internet. Wymaga zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów, sieci, urządzeń 
dostępowych, oprogramowania i usług, w 
tym przetwarzania w chmurze, przy 
uwzględnieniu interoperacyjności wielu 
technologii. Badania przyczynią się do 
zapobiegania wirtualnym atakom w czasie 
rzeczywistym, ich wykrywania i określenia 
sposobu postępowania w przypadku ich 
wystąpienia w wielu dziedzinach i 
jurysdykcjach, oraz do ochrony 
krytycznych infrastruktur TIK.
Społeczeństwo cyfrowe znajduje się w 
fazie pełnego rozwoju, w obliczu stale 
zmieniających się sposobów używania i 
nadużywania Internetu, nowych interakcji 
społecznych, nowych usług mobilnych i 
stacjonarnych oraz Internetu 
przedmiotów. Sytuacja ta wymaga nowego 
rodzaju badań, inicjowanych pod 
wpływem pojawiających się zastosowań i 
sposobów wykorzystywania oraz tendencji 
społecznych. Podjęte będą sprawne 
inicjatywy badawcze, w tym proaktywne 
działania badawczo-rozwojowe, 
ukierunkowane na szybkie reagowanie na 
nowe współczesne zjawiska w zakresie 
zaufania i bezpieczeństwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 957
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.3– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni 
wirtualnej jest dla osób, przedsiębiorstw i 
służb publicznych warunkiem koniecznym 
dla korzystania z możliwości oferowanych 
przez Internet. Wymaga zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów, sieci, urządzeń 
dostępowych, oprogramowania i usług, w 
tym przetwarzania w chmurze, przy 
uwzględnieniu interoperacyjności wielu 
technologii. Badania przyczynią się do 
zapobiegania wirtualnym atakom w czasie 
rzeczywistym, ich wykrywania i określenia 
sposobu postępowania w przypadku ich 
wystąpienia w wielu dziedzinach i 
jurysdykcjach, oraz do ochrony 
krytycznych infrastruktur TIK. 
Społeczeństwo cyfrowe znajduje się w 
fazie pełnego rozwoju, w obliczu stale 
zmieniających się sposobów używania i 
nadużywania Internetu, nowych interakcji 
społecznych, nowych usług mobilnych i 
stacjonarnych oraz Internetu 
przedmiotów. Sytuacja ta wymaga nowego 
rodzaju badań, inicjowanych pod 
wpływem pojawiających się zastosowań i 
sposobów wykorzystywania oraz tendencji 
społecznych. Podjęte będą sprawne 
inicjatywy badawcze, w tym proaktywne 
działania badawczo-rozwojowe, 
ukierunkowane na szybkie reagowanie na 
nowe współczesne zjawiska w zakresie 
zaufania i bezpieczeństwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 958
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.3– ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni 
wirtualnej jest dla osób, przedsiębiorstw i 
służb publicznych warunkiem koniecznym 
dla korzystania z możliwości oferowanych 
przez Internet. Wymaga zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów, sieci, urządzeń 
dostępowych, oprogramowania i usług, w 
tym przetwarzania w chmurze, przy 
uwzględnieniu interoperacyjności wielu 
technologii. Badania przyczynią się do 
zapobiegania wirtualnym atakom w czasie 
rzeczywistym, ich wykrywania i określenia 
sposobu postępowania w przypadku ich 
wystąpienia w wielu dziedzinach i 
jurysdykcjach, oraz do ochrony 
krytycznych infrastruktur TIK. 
Społeczeństwo cyfrowe znajduje się w 
fazie pełnego rozwoju, w obliczu stale 
zmieniających się sposobów używania i 
nadużywania Internetu, nowych interakcji 
społecznych, nowych usług mobilnych i 
stacjonarnych oraz Internetu przedmiotów. 
Sytuacja ta wymaga nowego rodzaju 
badań, inicjowanych pod wpływem 
pojawiających się zastosowań i sposobów 
wykorzystywania oraz tendencji 
społecznych. Podjęte będą sprawne 
inicjatywy badawcze, w tym proaktywne 
działania badawczo-rozwojowe, 
ukierunkowane na szybkie reagowanie na 
nowe współczesne zjawiska w zakresie 
zaufania i bezpieczeństwa.

Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni 
wirtualnej jest dla osób, przedsiębiorstw i 
służb publicznych warunkiem koniecznym 
dla korzystania z możliwości oferowanych 
przez Internet. Wymaga zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów, sieci, urządzeń 
dostępowych, oprogramowania i usług, w 
tym przetwarzania w chmurze, przy 
uwzględnieniu interoperacyjności wielu 
technologii. Badania przyczynią się do 
zapobiegania wirtualnym atakom w czasie 
rzeczywistym, ich wykrywania i określenia 
sposobu postępowania w przypadku ich 
wystąpienia w wielu dziedzinach i 
jurysdykcjach, oraz do ochrony 
krytycznych infrastruktur ICT. 
Społeczeństwo cyfrowe znajduje się w 
fazie pełnego rozwoju, w obliczu stale 
zmieniających się sposobów używania i 
nadużywania internetu, nowych sposobów 
dokonywania transakcji online, transakcji 
finansowych (e-handel), nowych usług 
mobilnych i stacjonarnych oraz internetu
przedmiotów. Sytuacja ta wymaga nowego 
rodzaju badań, inicjowanych pod wpływem 
pojawiających się zastosowań i sposobów 
wykorzystywania, nowych specyficznych 
modeli biznesowych/ modeli handlu oraz 
tendencji społecznych. Podjęte będą 
sprawne inicjatywy badawcze, w tym 
proaktywne działania badawczo-
rozwojowe, ukierunkowane na szybkie 
reagowanie na nowe współczesne zjawiska 
w zakresie zaufania i bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 959
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.4. Zwiększenie odporności Europy na 
kryzys i katastrofy

skreślony

Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 
możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykownywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, zwalczanie 
pożarów i zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, 
zapobieganie konfliktom, opracowanie 
zadań w zakresie ratownictwa i stabilizacji 
sytuacji po kryzysie dla infrastruktur 
informacji medycznych) oraz 
egzekwowania prawa. Zakres badań 
obejmie cały łańcuch zarządzania 
kryzysowego i odporność społeczną, jak 
również wsparcie dla ustanowienia
europejskiej organizacji reagowania 
kryzysowego.
Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na 
integrację i interoperacyjność systemów i 
usług, w tym takich aspektów jak 
komunikacja, architektury rozproszone i 
czynniki ludzkie. Konieczna jest również 
integracja cywilnych i wojskowych 
możliwości w zakresie zadań 
obejmujących obszar od ochrony ludności 
po pomoc humanitarną, zarządzanie 
granicami lub utrzymanie pokoju. 
Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny we wrażliwym obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zagwarantowania interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi oraz między oddziałami 
ochrony ludności na świecie, jak również 
niezawodności, uwzględnienia aspektów 
organizacyjnych, prawnych i etycznych, 
kwestii handlowych, zagwarantowania 
ochrony poufności i integralności 
informacji oraz możliwości śledzenia 
wszystkich transakcji i operacji 
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przetwarzania.

Or. en

Poprawka 960
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.4– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 
możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykownywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, zwalczanie 
pożarów i zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, 
zapobieganie konfliktom, opracowanie 
zadań w zakresie ratownictwa i stabilizacji 
sytuacji po kryzysie dla infrastruktur 
informacji medycznych) oraz 
egzekwowania prawa. Zakres badań 
obejmie cały łańcuch zarządzania 
kryzysowego i odporność społeczną, jak 
również wsparcie dla ustanowienia 
europejskiej organizacji reagowania 
kryzysowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 961
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.4– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 

Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych narzędzi i 
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możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykownywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, zwalczanie 
pożarów i zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, zapobieganie 
konfliktom, opracowanie zadań w zakresie 
ratownictwa i stabilizacji sytuacji po 
kryzysie dla infrastruktur informacji 
medycznych) oraz egzekwowania prawa. 
Zakres badań obejmie cały łańcuch 
zarządzania kryzysowego i odporność 
społeczną, jak również wsparcie dla 
ustanowienia europejskiej organizacji 
reagowania kryzysowego.

koncepcji analitycznych, w tym
technologii i możliwości służących
wspieraniu różnego rodzaju czynności 
wykonywanych w warunkach zarządzania 
kryzysowego (takich jak ochrona ludności, 
zwalczanie pożarów i zanieczyszczenia 
mórz, pomoc humanitarna, klęski 
żywiołowe i katastrofy spowodowane 
działalnością człowieka, opracowanie 
zadań w zakresie ratownictwa i stabilizacji 
sytuacji po kryzysie dla infrastruktur 
informacji medycznych, mediacja, dialog i 
pojednanie). Zakres badań obejmie cały 
łańcuch zarządzania kryzysowego i 
budowania pokoju oraz odporność 
społeczną, jak również wsparcie dla 
ustanowienia europejskiego potencjału 
reagowania kryzysowego.

Or. en

Poprawka 962
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.4– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 
możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykownywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, zwalczanie 
pożarów i zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, zapobieganie 
konfliktom, opracowanie zadań w zakresie 
ratownictwa i stabilizacji sytuacji po 
kryzysie dla infrastruktur informacji 
medycznych) oraz egzekwowania prawa. 
Zakres badań obejmie cały łańcuch 
zarządzania kryzysowego i odporność 
społeczną, jak również wsparcie dla 
ustanowienia europejskiej organizacji 

Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 
możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykownywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, ochrona 
przeciwpowodziowa, zwalczanie pożarów i 
zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, zapobieganie 
konfliktom, opracowanie zadań w zakresie 
ratownictwa i stabilizacji sytuacji po 
kryzysie dla infrastruktur informacji 
medycznych) oraz egzekwowania prawa. 
Zakres badań obejmie cały łańcuch 
zarządzania kryzysowego i odporność 
społeczną;
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reagowania kryzysowego.

Or. de

Poprawka 963
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.4– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na 
integrację i interoperacyjność systemów i 
usług, w tym takich aspektów jak 
komunikacja, architektury rozproszone i 
czynniki ludzkie. Konieczna jest również 
integracja cywilnych i wojskowych 
możliwości w zakresie zadań 
obejmujących obszar od ochrony ludności 
po pomoc humanitarną, zarządzanie 
granicami lub utrzymanie pokoju. 
Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny we wrażliwym obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zagwarantowania interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi oraz między oddziałami 
ochrony ludności na świecie, jak również 
niezawodności, uwzględnienia aspektów 
organizacyjnych, prawnych i etycznych, 
kwestii handlowych, zagwarantowania 
ochrony poufności i integralności 
informacji oraz możliwości śledzenia 
wszystkich transakcji i operacji 
przetwarzania.

skreślony

Or. en

Poprawka 964
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.4– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na integrację 
i interoperacyjność systemów i usług, w 
tym takich aspektów jak komunikacja, 
architektury rozproszone i czynniki 
ludzkie. Konieczna jest również integracja 
cywilnych i wojskowych możliwości w 
zakresie zadań obejmujących obszar od 
ochrony ludności po pomoc humanitarną, 
zarządzanie granicami lub utrzymanie 
pokoju. Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny we wrażliwym obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zagwarantowania interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi oraz między oddziałami 
ochrony ludności na świecie, jak również 
niezawodności, uwzględnienia aspektów 
organizacyjnych, prawnych i etycznych, 
kwestii handlowych, zagwarantowania 
ochrony poufności i integralności 
informacji oraz możliwości śledzenia 
wszystkich transakcji i operacji 
przetwarzania.

Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na integrację 
i interoperacyjność systemów i usług, w 
tym takich aspektów jak komunikacja, 
architektury rozproszone i czynniki 
ludzkie.

Or. en

Poprawka 965
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.4– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na integrację 
i interoperacyjność systemów i usług, w 
tym takich aspektów jak komunikacja, 
architektury rozproszone i czynniki 
ludzkie. Konieczna jest również integracja 

Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na integrację 
i interoperacyjność systemów i usług, w 
tym takich aspektów jak komunikacja, 
architektury rozproszone i czynniki 
ludzkie. Konieczna jest również integracja 
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cywilnych i wojskowych możliwości w 
zakresie zadań obejmujących obszar od 
ochrony ludności po pomoc humanitarną, 
zarządzanie granicami lub utrzymanie 
pokoju. Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny we wrażliwym obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zagwarantowania interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi oraz między oddziałami 
ochrony ludności na świecie, jak również 
niezawodności, uwzględnienia aspektów 
organizacyjnych, prawnych i etycznych, 
kwestii handlowych, zagwarantowania 
ochrony poufności i integralności 
informacji oraz możliwości śledzenia 
wszystkich transakcji i operacji 
przetwarzania.

cywilnych i wojskowych możliwości w 
zakresie zadań obejmujących obszar od 
ochrony ludności po pomoc humanitarną, 
zarządzanie granicami lub utrzymanie 
pokoju. Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny we wrażliwym obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zagwarantowania interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi oraz między oddziałami 
ochrony ludności na świecie, jak również 
niezawodności, uwzględnienia aspektów 
organizacyjnych, prawnych i etycznych, 
kwestii handlowych, zagwarantowania 
ochrony poufności i integralności 
informacji oraz możliwości śledzenia 
wszystkich transakcji i operacji 
przetwarzania, bez naruszania 
podstawowych praw do prywatności i 
ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 966
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.5. Zapewnienie prywatności i wolności 
w Internecie oraz wzmocnienie 
społecznego wymiaru bezpieczeństwa

skreślony

Ochrona ludzkiego prawa do prywatności 
w społeczeństwie cyfrowym będzie 
wymagała opracowania ram i technologii 
koncepcji „privacy-by-design”. 
Opracowane zostaną technologie 
umożliwiające użytkownikom 
kontrolowanie własnych danych 
osobowych i sposobu korzystania z nich 
przez strony trzecie; a także narzędzia 
przeznaczone do wykrywania i 
blokowania nieleganych treści i kradzieży 
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danych oraz do ochrony praw człowieka 
on-line, aby zapobiec ograniczeniom w 
indywidualnym lub grupowym 
zachowaniu się ludzi wynikającym z 
niezgodnego z prawem przeszukiwania i 
profilowania.
Każde nowe rozwiązanie w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii wymaga 
akceptacji społecznej, musi być zgodne z 
prawem Unii i prawem 
międzynarodowym, skuteczne i 
proporcjonalne w odniesieniu do 
identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i postępowania w przypadku ich 
wystąpienia. Z tego względu lepsze 
zrozumienie społeczno-ekonomicznego, 
kulturowego i antropologicznego wymiaru 
kwestii bezpieczeństwa, powodów jego 
braku, roli mediów i komunikacji oraz 
sposobów ich postrzegania przez obywateli 
ma zasadnicze znaczenie. Uwzględnione 
zostaną ponadto kwestie etyczne oraz 
ochrona ludzkich wartości i praw 
podstawowych.

Or. en

Poprawka 967
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona ludzkiego prawa do prywatności 
w społeczeństwie cyfrowym będzie 
wymagała opracowania ram i technologii 
koncepcji „privacy-by-design”. 
Opracowane zostaną technologie 
umożliwiające użytkownikom 
kontrolowanie własnych danych 
osobowych i sposobu korzystania z nich 
przez strony trzecie; a także narzędzia 
przeznaczone do wykrywania i 

skreślony
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blokowania nieleganych treści i kradzieży 
danych oraz do ochrony praw człowieka 
on-line, aby zapobiec ograniczeniom w 
indywidualnym lub grupowym 
zachowaniu się ludzi wynikającym z 
niezgodnego z prawem przeszukiwania i 
profilowania.

Or. en

Poprawka 968
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.5– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona ludzkiego prawa do prywatności 
w społeczeństwie cyfrowym będzie 
wymagała opracowania ram i technologii
koncepcji „privacy-by-design”.
Opracowane zostaną technologie
umożliwiające użytkownikom
kontrolowanie własnych danych 
osobowych i sposobu korzystania z nich 
przez strony trzecie; a także narzędzia 
przeznaczone do wykrywania i blokowania 
nieleganych treści i kradzieży danych oraz 
do ochrony praw człowieka on-line, aby 
zapobiec ograniczeniom w indywidualnym 
lub grupowym zachowaniu się ludzi 
wynikającym z niezgodnego z prawem
przeszukiwania i profilowania.

Prawo ludzi do prywatności w 
społeczeństwie cyfrowym można w 
szczególności chronić dzięki zapewnieniu 
wypracowania ram i technologii, w 
których uwzględnia się ochronę 
prywatności już w fazie projektowania i w 
których obowiązuje domyślna ochrona 
prywatności, począwszy od prac
koncepcyjnych nad produktami i 
usługami, oraz dzięki stwarzaniu zachęt, 
które nagradzają podejścia 
uwzględniające ochronę prywatności i 
bezpieczeństwo już w fazie projektowania.
Opracowane zostaną technologie dające
użytkownikom prawo do kontrolowania
własnych danych osobowych i sposobu 
korzystania z nich przez strony trzecie, a 
także narzędzia przeznaczone do 
wykrywania i blokowania nielegalnych 
treści i kradzieży danych w sposób 
pozwalający na ochronę praw człowieka i 
zapobiegający narażaniu zachowań 
ludzkich indywidualnie lub grupowo na 
niezgodne z prawem przeszukiwanie i 
profilowanie lub zapobiegający 
ograniczaniu tych zachowań przez 
niezgodne z prawem przeszukiwanie i 
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profilowanie.

Or. en

Poprawka 969
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.5– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde nowe rozwiązanie w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii wymaga 
akceptacji społecznej, musi być zgodne z 
prawem Unii i prawem 
międzynarodowym, skuteczne i 
proporcjonalne w odniesieniu do 
identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i postępowania w przypadku ich 
wystąpienia. Z tego względu lepsze 
zrozumienie społeczno-ekonomicznego, 
kulturowego i antropologicznego wymiaru 
kwestii bezpieczeństwa, powodów jego 
braku, roli mediów i komunikacji oraz 
sposobów ich postrzegania przez obywateli 
ma zasadnicze znaczenie. Uwzględnione 
zostaną ponadto kwestie etyczne oraz 
ochrona ludzkich wartości i praw 
podstawowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 970
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.5– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde nowe rozwiązanie w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii wymaga 
akceptacji społecznej, musi być zgodne z 

Każde nowe rozwiązanie w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii wymaga 
akceptacji społecznej, musi być zgodne z 
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prawem Unii i prawem międzynarodowym, 
skuteczne i proporcjonalne w odniesieniu 
do identyfikacji zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i postępowania w 
przypadku ich wystąpienia. Z tego względu 
lepsze zrozumienie społeczno-
ekonomicznego, kulturowego i 
antropologicznego wymiaru kwestii 
bezpieczeństwa, powodów jego braku, roli 
mediów i komunikacji oraz sposobów ich 
postrzegania przez obywateli ma 
zasadnicze znaczenie. Uwzględnione 
zostaną ponadto kwestie etyczne oraz 
ochrona ludzkich wartości i praw 
podstawowych.

prawem Unii i prawem międzynarodowym, 
skuteczne i proporcjonalne w odniesieniu 
do identyfikacji zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i postępowania w 
przypadku ich wystąpienia. Z tego względu 
lepsze zrozumienie społeczno-
ekonomicznego, kulturowego i 
antropologicznego wymiaru kwestii 
bezpieczeństwa, powodów jego braku, roli 
mediów i komunikacji oraz sposobów ich 
postrzegania przez obywateli ma 
zasadnicze znaczenie. Uwzględnione 
zostaną ponadto kwestie etyczne oraz 
ochrona ludzkich wartości i praw 
podstawowych, które wciąż będą miały 
zasadnicze znaczenie w tej debacie.

Or. en

Poprawka 971
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.5– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde nowe rozwiązanie w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii wymaga 
akceptacji społecznej, musi być zgodne z 
prawem Unii i prawem międzynarodowym, 
skuteczne i proporcjonalne w odniesieniu 
do identyfikacji zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i postępowania w 
przypadku ich wystąpienia. Z tego względu 
lepsze zrozumienie społeczno-
ekonomicznego, kulturowego i 
antropologicznego wymiaru kwestii 
bezpieczeństwa, powodów jego braku, roli 
mediów i komunikacji oraz sposobów ich 
postrzegania przez obywateli ma 
zasadnicze znaczenie. Uwzględnione 
zostaną ponadto kwestie etyczne oraz
ochrona ludzkich wartości i praw 

Każde nowe rozwiązanie w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii wymaga 
akceptacji społecznej, musi być zgodne z 
prawem Unii i prawem międzynarodowym, 
skuteczne i proporcjonalne w odniesieniu 
do identyfikacji zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i postępowania w 
przypadku ich wystąpienia. Z tego względu 
lepsze zrozumienie społeczno-
ekonomicznego, kulturowego i 
antropologicznego wymiaru kwestii 
bezpieczeństwa, powodów jego braku, roli 
mediów i komunikacji oraz sposobów ich 
postrzegania przez obywateli ma 
zasadnicze znaczenie. Ponadto zadba się o
kwestie etyczne oraz ochronę ludzkich 
wartości i praw podstawowych.
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podstawowych.

Or. en

Poprawka 972
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.6. Szczególne aspekty realizacji skreślony
Wprawdzie badania będą ukierunkowane 
na kwestię bezpieczeństwa cywilnego, ale 
w ich ramach istotnym zadaniem będzie 
aktywne dążenie do koordynacji z 
działaniami Europejskiej Agencji Obrony 
w celu zacieśnienia współpracy, w 
szczególności za pośrednictwem już 
istniejących ram współpracy europejskiej, 
w uznaniu faktu istnienia obszarów 
technologii podwójnego zastosowania 
istotnych zarówno dla zastosowań 
cywilnych, jak i wojskowych. Wzmocnione 
zostaną też mechanizmy koordynacji z 
odpowiednimi agencjami Unii, takimi jak 
np. FRONTEX, EMSA i Europol, w celu 
poprawy koordynacji programów i polityk 
unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa 
zarówno wewnętrznego, jak i 
zewnętrznego, oraz innych inicjatyw Unii.
Uwzględniając specyficzny charakter 
kwestii bezpieczeństwa zostaną wdrożone 
szczególne ustalenia związane z 
programowaniem i zarządzaniem, w tym
ustalenia z komitetem, o którym mowa w 
art. 9 niniejszej decyzji. Odnoszące się do 
kwestii bezpieczeństwa informacje 
niejawne lub wrażliwe z innego powodu 
będą objete ochroną, a w programach 
prac mogą zostać określone szczególne 
wymagania i kryteria dotyczące 
współpracy międzyanrodowej. Znajdą one 
swoje odzwierciedlenie w ustaleniach 
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dotyczących planowania i zarządzania w 
ramach celu szczegółowego „Bezpieczne 
społeczeństwa”.

Or. en

Poprawka 973
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – ustęp 3 – punkt 6.3.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.6. Szczególne aspekty realizacji skreślony
Wprawdzie badania będą ukierunkowane 
na kwestię bezpieczeństwa cywilnego, ale 
w ich ramach istotnym zadaniem będzie 
aktywne dążenie do koordynacji z 
działaniami Europejskiej Agencji Obrony 
w celu zacieśnienia współpracy, w 
szczególności za pośrednictwem już 
istniejących ram współpracy europejskiej, 
w uznaniu faktu istnienia obszarów 
technologii podwójnego zastosowania 
istotnych zarówno dla zastosowań 
cywilnych, jak i wojskowych. Wzmocnione 
zostaną też mechanizmy koordynacji z 
odpowiednimi agencjami Unii, takimi jak 
np. FRONTEX, EMSA i Europol, w celu 
poprawy koordynacji programów i polityk 
unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa 
zarówno wewnętrznego, jak i 
zewnętrznego, oraz innych inicjatyw Unii.
Uwzględniając specyficzny charakter 
kwestii bezpieczeństwa zostaną wdrożone 
szczególne ustalenia związane z 
programowaniem i zarządzaniem, w tym 
ustalenia z komitetem, o którym mowa w 
art. 9 niniejszej decyzji. Odnoszące się do 
kwestii bezpieczeństwa informacje 
niejawne lub wrażliwe z innego powodu 
będą objete ochroną, a w programach 
prac mogą zostać określone szczególne 
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wymagania i kryteria dotyczące 
współpracy międzyanrodowej. Znajdą one 
swoje odzwierciedlenie w ustaleniach 
dotyczących planowania i zarządzania w 
ramach celu szczegółowego „Bezpieczne 
społeczeństwa”.

Or. en

Poprawka 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli
Unia Europejska, jej obywatele i 
partnerzy międzynarodowi stykają się z 
szeregiem zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
takimi jak przestępczość, terroryzm i 
masowe zagrożenia o charakterze 
antropogenicznym lub związane 
z klęskami żywiołowymi. Tego rodzaju
zagrożenia mogą przekraczać granice i 
dotyczyć obiektów fizycznych lub 
przestrzeni wirtualnej. Na przykład ataki 
na witryny internetowe władz publicznych 
i podmiotów prywatnych nie tylko 
podważają zaufanie obywateli, ale mogą 
również wywrzeć poważny wpływ na 
sektory o zasadniczym znaczeniu, takie 
jak energia, transport, ochrona zdrowia, 
finanse lub telekomunikacja.
Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie w 
przypadku ich wystąpienia wymaga 
opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, znalezienia 
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rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
cywilnego, podniesienia konkurencyjności 
europejskich sektorów bezpieczeństwa i 
usług oraz zapobiegania nadużyciom w 
zakresie prywatności i łamania praw 
człowieka oraz ich zwalczania.
Zasadniczym elementem będzie więc 
koordynacja i udoskonalenie obszaru 
badań w zakresie bezpieczeństwa, który 
przyczyni się do zaplanowania bieżących 
działań badawczych, w tym 
prognozowania, oraz do poprawy 
odpowiednich warunków i procedur 
prawnych w odniesieniu do koordynacji, 
w tym działań standaryzacyjnych.
Działania te umożliwią podejście 
zorientowane na misję i uwzględnią 
odpowiedni wymiar społeczny. Będą 
wspierać politykę Unii w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego, politykę obrony oraz 
stosowne nowe przepisy Traktatu z 
Lizbony, zapewniając bezpieczeństwo 
przestrzeni wirtualnej oraz zaufanie do 
niej i zachowanie prywatności. Poniżej 
wymieniono cele szczegółowe będące 
przedmiotem działań.
6a.1. Zwalczanie przestępczości i 
terroryzmu
Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Jego 
osiągnięcie wymaga nowych technologii i 
możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w celu wspierania 
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Nowe 
technologie i specjalne możliwości będą 
wspierać ochronę krytycznych 
infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
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łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
wszelkiego rodzaju zagrożeniem. 
Dodatkowe zagadnienia służące 
zwiększeniu ochrony obywateli będą 
sprzyjać rozwojowi bezpiecznych 
społeczeństw obywatelskich.
6a. 2. Ochrona i zwiększenie odporności 
infrastruktur krytycznych
Nowe technologie i specjalne możliwości 
będą wspierać ochronę krytycznych 
infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
wszelkiego rodzaju zagrożeniem.
6a.3. Wzmocnienie bezpieczeństwa przez 
zarządzanie granicami i ochronę na 
morzu
Konieczne są też technologie i możliwości 
w zakresie doskonalenia systemów, 
urządzeń, narzędzi, procesów i metod 
szybkiej identyfikacji w celu podniesienia 
bezpieczeństwa na granicach, zarówno w 
kwestii kontroli, jak i nadzoru, przy 
wykorzystaniu pełnego potencjału 
EUROSUR. Będą one rozwijane i 
testowane z uwzględnieniem ich 
skuteczności, zgodności z zasadami prawa 
i etyki, proporcjonalności, akceptacji 
społecznej oraz przestrzegania praw 
podstawowych. Badania przyczynią się 
również do udoskonalenia 
zintegrowanego europejskiego systemu 
zarządzania granicami, również poprzez 
zacieśnienie współpracy z krajami 
kandydującymi i z potencjalnymi krajami 
kandydującymi oraz z krajami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa.
Uwzględniony zostanie pełen zakres 
aspektów ochrony na morzu. Obejmuje to 
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aspekty zarządzania granicami morskimi, 
a także ochronę i kontrolę transportu 
wodnego.
6a.4. Zapewnienie bezpieczeństwa w 
przestrzeni wirtualnej
Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni 
wirtualnej jest dla osób, przedsiębiorstw i 
służb publicznych warunkiem wstępnym 
korzystania z możliwości oferowanych 
przez internet. Wymaga zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów, sieci, urządzeń 
dostępowych, oprogramowania i usług, w 
tym przetwarzania w chmurze, przy 
uwzględnieniu interoperacyjności wielu 
technologii. Badania przyczynią się do 
zapobiegania wirtualnym atakom w czasie 
rzeczywistym, ich wykrywania i określenia 
sposobu postępowania w przypadku ich 
wystąpienia w wielu dziedzinach i 
jurysdykcjach, przeciwdziałania 
nadużywaniu technologii wirtualnych, 
zapobiegania naruszaniu prywatności 
oraz do ochrony krytycznych infrastruktur 
ICT.
6a.5. Zwiększenie odporności Europy na 
kryzys i katastrofy
Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 
możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykonywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, gaszenie 
pożarów i zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, 
zapobieganie konfliktom, opracowanie 
zadań w zakresie ratownictwa i stabilizacji 
sytuacji pokryzysowej dla infrastruktur 
informacji medycznych) oraz 
egzekwowania prawa. Zakres badań 
obejmie cały łańcuch zarządzania 
kryzysowego i odporność społeczną, jak 
również wsparcie dla ustanowienia 
europejskiej organizacji reagowania 
kryzysowego.
Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na 
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integrację i interoperacyjność systemów i 
usług, w tym takich aspektów jak 
komunikacja, architektury rozproszone i 
czynniki ludzkie. Konieczna jest również 
integracja cywilnych i wojskowych 
możliwości w zakresie zadań 
obejmujących obszar od ochrony ludności 
po pomoc humanitarną, zarządzanie 
granicami lub utrzymanie pokoju. 
Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny we wrażliwym obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zagwarantowania interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi oraz między oddziałami 
ochrony ludności na świecie, jak również 
niezawodności, uwzględnienia aspektów 
organizacyjnych, prawnych i etycznych, 
kwestii handlowych, zagwarantowania 
ochrony poufności i integralności 
informacji oraz możliwości śledzenia 
wszystkich transakcji i operacji 
przetwarzania.
6a.6. Wzmocnienie społecznego wymiaru 
bezpieczeństwa oraz zapewnienie 
prywatności i wolności w internecie
Każde nowe rozwiązanie w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii wymaga 
akceptacji społecznej, musi być zgodne z 
prawem Unii i prawem 
międzynarodowym, skuteczne i 
proporcjonalne w odniesieniu do 
identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i postępowania w przypadku ich 
wystąpienia. Z tego względu zasadnicze 
znaczenie ma lepsze zrozumienie 
społeczno-ekonomicznego, kulturowego i 
antropologicznego wymiaru kwestii 
bezpieczeństwa, powodów jego braku, roli 
mediów i komunikacji oraz sposobów ich 
postrzegania przez obywateli.
Uwzględnione zostaną ponadto kwestie 
etyczne oraz ochrona ludzkich wartości i 
praw podstawowych.
Ochrona ludzkiego prawa do prywatności 
w społeczeństwie cyfrowym będzie 
wymagała opracowania ram i technologii, 
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w których uwzględnia się ochronę 
prywatności już w fazie projektowania, 
począwszy od prac koncepcyjnych nad 
produktami i usługami. Opracowane 
zostaną technologie umożliwiające 
użytkownikom kontrolowanie własnych 
danych osobowych i sposobu korzystania z 
nich przez strony trzecie, a także narzędzia 
przeznaczone do wykrywania i 
blokowania nielegalnych treści i kradzieży 
danych oraz do ochrony praw człowieka 
online, aby zapobiec ograniczeniom w 
indywidualnym lub grupowym 
zachowaniu się ludzi wynikającym z 
niezgodnego z prawem przeszukiwania i 
profilowania.
6a.7. Wsparcie na rzecz polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego
Ponieważ linia podziału między 
bezpieczeństwem zewnętrznym i 
wewnętrznym jest coraz mniej wyraźna, 
konflikty poza Europą i ich konsekwencje 
mogą szybko wywrzeć bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo Europy. Ponadto 
powiązania między cywilnymi i 
zorientowanymi na obronę działaniami i 
polityką wymagają szczególnej uwagi, 
ponieważ istnieją liczne możliwości 
wykorzystania synergii między operacjami 
ochrony ludności, oceny sytuacji, 
zarządzania konfliktami i zapobiegania 
im, utrzymywania pokoju i stabilizacji 
pokryzysowej. Należy wspierać inwestycje 
w rozwój potencjału zarządzania 
kryzysowego w przypadku stwierdzenia 
komplementarności, aby szybko 
zlikwidować luki w potencjale, a 
jednocześnie uniknąć niepotrzebnego 
powielania, tworząc efekt synergii i 
wspierając standaryzację.
6a.8. Usprawnienie standaryzacji i 
interoperacyjności 
Wspierane będą działania 
przednormatywne i standaryzacyjne we 
wszystkich obszarach misji. Nacisk 
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zostanie położony na zidentyfikowane luki 
i następną generację narzędzi i 
technologii. Działania we wszystkich 
obszarach misji będą ponadto 
ukierunkowane na integrację i 
interoperacyjność systemów i usług, w tym 
takie aspekty jak komunikacja. Konieczna 
jest również integracja cywilnych i 
wojskowych możliwości w zakresie zadań 
obejmujących obszar od ochrony ludności 
po pomoc humanitarną, zarządzanie 
granicami lub utrzymanie pokoju. 
Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny w obszarze technologii 
pomostowych (podwójnego zastosowania) 
w celu zagwarantowania 
interoperacyjności między oddziałami 
ochrony ludności i siłami zbrojnymi oraz 
między oddziałami ochrony ludności na 
świecie, jak również niezawodności, 
uwzględnienia aspektów organizacyjnych, 
prawnych i etycznych, kwestii 
handlowych, zagwarantowania ochrony 
poufności i integralności informacji oraz 
możliwości śledzenia wszystkich transakcji 
i operacji przetwarzania.
6a.9. Szczególne aspekty realizacji
Wprawdzie badania będą ukierunkowane 
na kwestię bezpieczeństwa cywilnego, ale 
w ich ramach istotnym zadaniem będzie 
aktywne dążenie do koordynacji z 
działaniami Europejskiej Agencji Obrony 
w celu zacieśnienia współpracy, w 
szczególności za pośrednictwem już 
istniejących ram współpracy europejskiej,
w uznaniu faktu istnienia obszarów 
technologii podwójnego zastosowania 
istotnych zarówno dla zastosowań 
cywilnych, jak i wojskowych. Wzmocnione 
zostaną też mechanizmy koordynacji z 
odpowiednimi agencjami Unii, takimi jak 
np. FRONTEX, EMSA i Europol, w celu 
poprawy koordynacji programów i polityk 
unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa 
zarówno wewnętrznego, jak i 
zewnętrznego, oraz innych inicjatyw Unii.
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Uwzględniając specyficzny charakter 
kwestii bezpieczeństwa zostaną wdrożone 
szczególne ustalenia związane z 
programowaniem i zarządzaniem, w tym 
ustalenia z komitetem, o którym mowa w 
art. 9 niniejszej decyzji. Odnoszące się do 
kwestii bezpieczeństwa informacje 
niejawne lub wrażliwe z innego powodu 
będą objęte ochroną, a w programach 
prac mogą zostać określone szczególne 
wymagania i kryteria dotyczące 
współpracy międzynarodowej. Znajdą one 
odzwierciedlenie w ustaleniach 
dotyczących planowania i zarządzania w 
ramach celu szczegółowego „Bezpieczne 
społeczeństwa” (w tym aspekty procedury 
komitetowej).

Or. en

Uzasadnienie

W 7PR badania w zakresie bezpieczeństwa stanowią odrębny temat i mają doskonałe 
osiągnięcia. Jego realizacja była niezwykle pomyślna. Jednocześnie program ten ma jeden z 
najwyższych wskaźników udziału MŚP, zapewnia rozwiązania ukierunkowane na 
zastosowania i rynek oraz zapewnia ok. 50% całkowitych środków publicznych na badania w 
zakresie bezpieczeństwa na szczeblu unijnym i krajowym. Ponadto traktat lizboński nadał UE 
większe uprawnienia w dziedzinie bezpieczeństwa. Związane z tym nowe zadania należy 
wspierać dzięki odpowiedniemu tematowi badań w zakresie bezpieczeństwa w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 975
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Zwiększenie bezpieczeństwa ochrony 
obywateli – zwalczanie przestępczości i 
terroryzmu
Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Jego 
osiągnięcie wymaga nowych technologii i 
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możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w celu wspierania 
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Cel ten 
uwzględnia analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
wszelkiego rodzaju zagrożeniami. 
Dodatkowe zagadnienia służące 
zwiększeniu ochrony obywateli będą 
sprzyjać rozwojowi bezpiecznych 
społeczeństw obywatelskich.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zdania „Nowe technologie […] i środowisko”, które nie odpowiada misji tego 
obszaru. Ponadto zdanie to uwzględniono już w punkcie 6a.2. Nie należy go powielać.

Poprawka 976
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Zwiększenie odporności Europy na 
kryzys i klęski
Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 
możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykonywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, zwalczanie 
pożarów i zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, 
opracowanie zadań w zakresie 
ratownictwa dla infrastruktur informacji 
medycznych) oraz egzekwowania prawa. 
Zakres badań obejmie cały łańcuch 
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zarządzania kryzysowego i odporność 
społeczną, jak również wsparcie dla 
ustanowienia europejskiej organizacji 
reagowania kryzysowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapobieganie konfliktom i stabilizacja pokryzysowa wchodzą już w zakres punktu 6a.7.  
„Wsparcie na rzecz polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego”. 
Powielanie takich samych treści w dwóch różnych punktach mogłoby wprowadzić 
zamieszanie.

Poprawka 977
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 3 – punkt 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Wsparcie na rzecz polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego
Ponieważ linia podziału między 
bezpieczeństwem zewnętrznym i
wewnętrznym jest coraz mniej wyraźna, 
konflikty poza Europą i ich konsekwencje 
mogą szybko wywrzeć bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo Europy. Ponadto 
powiązania między cywilnymi i 
zorientowanymi na obronę działaniami i 
polityką wymagają szczególnej uwagi, 
ponieważ istnieją liczne możliwości 
wykorzystania synergii między operacjami 
ochrony ludności, oceny sytuacji, 
zarządzania konfliktami i zapobiegania 
im, utrzymywania pokoju i stabilizacji 
pokryzysowej. Należy wspierać inwestycje 
w rozwój potencjału zarządzania 
konfliktami w przypadku stwierdzenia 
komplementarności, aby szybko 
zlikwidować luki w potencjale, a 
jednocześnie uniknąć niepotrzebnego 
powielania, tworząc efekt synergii i 
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wspierając standaryzację.

Or. en

Uzasadnienie

Zapobieganie konfliktom i stabilizacja pokryzysowa wchodzą już w zakres punktu 6a.7.  
„Wsparcie na rzecz polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego”. 
Powielanie takich samych treści w dwóch różnych punktach mogłoby wprowadzić 
zamieszanie. O zarządzaniu kryzysem jest już mowa w punkcie 6a.5. „Zwiększenie odporności 
Europy na kryzysy i klęski”, w związku z czym należy je pominąć w tym punkcie.

Poprawka 978
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 4– punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wiodąca pozycja w przemyśle 2. Wiodąca pozycja w przemyśle i sektorze 
usług

Or. ro

Poprawka 979
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna 
energia

3.3. Efektywność energetyczna oraz 
bezpieczne, ekologiczne i efektywne źródła 
energii

Or. ro

Poprawka 980
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 4– punkt 3 – punkt 3.3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JRC skupi uwagę na „celach 20/20/20” w 
zakresie klimatu i energii oraz 
przekształceniu gospodarki Unii do 2050 r.
w konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną poprzez badania 
następujących aspektów technologicznych 
i społeczno-ekonomicznych:

JRC skupi uwagę na „celach 20/20/20” w 
zakresie klimatu i energii oraz 
przekształceniu gospodarki Unii w 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
poprzez badania następujących aspektów 
technologicznych i społeczno-
ekonomicznych:

Or. it

Uzasadnienie

Już z racji nazwy horyzont programu jest ograniczony do 2020 r., spójnie zresztą ze strategią 
2020 i „celami 20/20/20”. Zatem zamiast odwoływać się do scenariuszy wybiegających w 
kolejne dziesięciolecia, należy skoncentrować się na realizacji celów do roku 2020.

Poprawka 981
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bezpieczeństwo dostaw energii, w 
szczególności w odniesieniu do połączeń z 
pozaeuropejskimi systemami dostaw i 
przesyłu energii oraz ich wzajemnych 
zależności; mapowanie rodzimych źródeł 
energii pierwotnej i źródeł zewnętrznych 
oraz infrastruktury, od której Europa jest 
uzależniona;

a) bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw 
energii, w szczególności w odniesieniu do 
połączeń z pozaeuropejskimi systemami 
dostaw i przesyłu energii oraz ich 
wzajemnych zależności; mapowanie 
rodzimych źródeł energii pierwotnej i 
źródeł zewnętrznych oraz infrastruktury, 
od której Europa jest uzależniona;

Or. en

Uzasadnienie

Choć JRC skupia się zasadniczo na środkach w zakresie „bezpieczeństwa dostaw” dla UE, w 
badaniach należy również zwrócić uwagę na „dywersyfikację” dróg dostaw i tranzytu.
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Poprawka 982
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 4 – punkt 3 – punkt 3.6 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) zwiększenie potencjału UE w zakresie 
obniżenia zagrożenia w wyniku klęsk 
żywiołowych i postępowanie w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka, w 
szczególności poprzez opracowanie 
globalnego systemu wczesnego ostrzegania 
przed zagrożeniami oraz systemów 
informacyjnych w zakresie zarządzania 
ryzykiem, przy użyciu technologii 
obserwacji Ziemi;

(h) zwiększenie potencjału UE w zakresie 
obniżenia zagrożenia w wyniku klęsk 
żywiołowych i postępowanie w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka, w 
szczególności poprzez opracowanie 
instalacji do przeprowadzania testów,
globalnego systemu wczesnego ostrzegania 
przed zagrożeniami oraz systemów 
informacyjnych w zakresie zarządzania 
ryzykiem, przy użyciu technologii 
obserwacji Ziemi;

Or. de

Uzasadnienie

Do właściwego postępowania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka niezbędna jest nie tylko obserwacja i ostrzeganie, lecz także 
praktyczna pomoc w sytuacji krytycznej, dlatego instalacje do przeprowadzania testów
służące do praktycznego przygotowania do walki z klęskami żywiołowymi, np. wielkimi 
powodziami, są równie ważne dla ochrony społeczeństwa.

Poprawka 983
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
.Załącznik 1 – część 4 – punkt 3 – punkt 3.6 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) budowa instalacji demonstracyjnych 
i pilotażowych do symulacji katastrof w 
celu zmniejszenia zagrożenia w wyniku 
klęsk żywiołowych i poprawy lokalnego 
zarządzania kryzysowego, w szczególności 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
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Or. de

Uzasadnienie

Do właściwego postępowania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka niezbędna jest nie tylko obserwacja i ostrzeganie, lecz także 
praktyczna pomoc w sytuacji krytycznej, dlatego instalacje do przeprowadzania testów 
służące do praktycznego przygotowania do walki z klęskami żywiołowymi, np. wielkimi 
powodziami, są równie ważne dla ochrony społeczeństwa.

Poprawka 984
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 2 – część 1 – ustęp 1 – punktor drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wnioski patentowe w zakresie przyszłych 
i powstających technologii

– wnioski patentowe i wnioski dotyczące 
wzorów użytkowych w zakresie przyszłych 
i powstających technologii

Or. en

Uzasadnienie

W celu uzupełniania tekstu.

Poprawka 985
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 2 – część 1 – ustęp 1 – punktor trzeci – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– międzysektorowa i międzypaństwowa 
mobilność naukowców, w tym 
doktorantów

– międzysektorowa i międzypaństwowa 
mobilność naukowców, w tym 
doktorantów, oraz liczba publikacji w 
specjalistycznych czasopismach i projekty 
w zakresie badań i rozwoju oraz 
innowacyjności, które powstały pod 
wpływem mobilności

Or. en
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Uzasadnienie

Należy udostępnić rzeczywiste wyniki działalności, w przeciwnym razie może to ograniczać 
się tylko do mobilności.

Poprawka 986
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 2 – część 1 – ustęp 1 – punktor czwarty – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– infrastruktura badawcza dostępna dla 
wszystkich naukowców w Europie oraz 
poza nią poprzez wsparcie Unii

– infrastruktura badawcza opracowana w 
całej Europie dostępna dla wszystkich 
naukowców w Europie oraz poza nią 
poprzez wsparcie Unii

Or. en

Poprawka 987
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 2 – część 2 – ustęp 1 – punktor pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wnioski patentowe w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych

– wnioski patentowe i wnioski dotyczące 
wzorów użytkowych w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie

Poprawka 988
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 2 – część 3 – ustęp 1 – akapit drugi – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– liczba wniosków patentowych w 
dziedzinie różnych wyzwań społecznych

– liczba wniosków patentowych i 
wniosków dotyczących wzorów 
użytkowych w dziedzinie różnych wyzwań 
społecznych

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie


