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PR_CNS_art55am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014-2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0811),

– uwzględniając art. 182 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy 
którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0509/2011),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywości, Komisji Transportu i 
Turystyki, Komisji Rolnictwa, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Prawnej (A7-
0000/2012),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Celem Unii jest wzmocnienie jej 
podstaw naukowych i technologicznych 
poprzez ustanowienie europejskiej 
przestrzeni badawczej („EPB”), w której 
naukowcy, wiedza naukowa i technologie 
mogą swobodnie krążyć, oraz poprzez 
wspieranie Unii, by stała się bardziej 
konkurencyjna, również w odniesieniu do 
sektora przemysłowego. Dla osiągnięcia 
tych celów Unia powinna prowadzić 
działania na rzecz realizacji badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji, 
wspierania współpracy międzynarodowej, 
rozpowszechniania i optymalizacji 
wyników oraz wspierania szkoleń i 
mobilności.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Należy wspierać poszerzenie udziału, 
by wykorzystać potencjał europejskiego 
zbioru talentów i zoptymalizować 
gospodarcze i społeczne wyniki badań, co 
powinno przyczynić się do zmniejszenia 
luki badawczej i innowacyjnej w Europie.

Or. en
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Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Każda z części programu powinna 
uzupełniać jego pozostałe części i być w 
sposób spójny realizowana wraz z nimi.
Strategiczna koordynacja badań i 
innowacji w trzech głównych priorytetach 
każdego obszaru tematycznego (np. 
zdrowia) powinna zmniejszyć 
fragmentację, usprawnić wykorzystanie 
zasobów technologicznych i 
infrastrukturalnych, w tym wymianę 
danych w celu przyspieszenia osiągnięcia 
wyników. 

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Krytycznego znaczenia nabiera 
potrzeba wzmocnienia i poszerzenia 
zakresu doskonałości unijnej bazy 
naukowej oraz przyciągnięcia najwyższej 
klasy badań i talentów w celu zapewnienia 
Europie konkurencyjności i dobrostanu w 
perspektywie długoterminowej. Część I 
„Doskonała baza naukowa” powinna 
wspierać działania Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych w dziedzinie badań 
pionierskich, przyszłych i powstających 
technologii, działań Marie Curie i 
europejskich infrastruktur badawczych. 
Celem tych działań powinno być dążenie 
do poszerzania kompetencji w 
perspektywie długoterminowej, ze 
skupieniem uwagi na nauce i systemach 
następnej generacji oraz następnym 
pokoleniu naukowców, oraz zapewnienie 

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

wsparcia nowym talentom z całej Unii i z 
krajów stowarzyszonych. Działania Unii na 
rzecz wspierania doskonałej bazy 
naukowej powinny okazać się pomocne w 
konsolidowaniu europejskiej przestrzeni 
badawczej i podniesieniu konkurencyjności 
i atrakcyjności unijnego systemu nauki w 
skali globalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna: każde sformułowanie „Marie Curie” należy zamienić na „Marie 
Skłodowska-Curie” w całym tekście.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Utrzymanie i wzmocnienie wiodącej 
pozycji Unii w przemyśle pilnie wymaga 
stymulowania w sektorze prywatnym 
inwestycji w działalność badawczo-
rozwojową i innowacje, propagowania 
badań naukowych i innowacji 
ukierunkowanych na potrzeby 
przedsiębiorstw oraz przyspieszenia 
rozwoju nowych technologii, które będą 
miały decydujące znaczenie dla przyszłych 
przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. 
Część II zatytułowana „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” powinna wspierać inwestycje 
w wysokiej jakości badania naukowe i 
innowacje w kluczowych technologiach 
wspomagających oraz w innych 
technologiach przemysłowych, ułatwiać 
innowacyjnym przedsiębiorstwom i 
projektom dostęp do finansowania ryzyka 
oraz zapewnić małym i średnim 
przedsiębiorstwom szerokie wsparcie ze 
strony Unii w zakresie innowacji.
Działania powinny obejmować pełny 
zakres badań i innowacji, z naciskiem na 
działania związane z innowacjami, takie 
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jak projekty pilotażowe, demonstracje czy 
stanowiska badawcze, oraz wspierać 
zamówienia publiczne, badanie 
przednormatywne i stanowienie norm 
oraz wprowadzanie innowacji na rynek.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Badania i innowacje w zakresie 
przestrzeni kosmicznej, obejmujące 
przemysł, infrastrukturę (naziemną i 
kosmiczną), usługi i zastosowania w 
zakresie obserwacji satelitarnych, 
nawigacji satelitarnej i telekomunikacji 
satelitarnej, które należą do kompetencji 
dzielonych Unii, należy włączyć jako 
spójny element do części II zatytułowanej 
„Wiodąca pozycja w przemyśle” w celu 
maksymalizacji skutków naukowych, 
gospodarczych i społecznych oraz 
zapewnienia skutecznej i efektywnej 
kosztowo realizacji.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wspólne Centrum Badawcze (JRC), 
jako integralny element programu 
„Horyzont 2020”, powinno nadal 
zapewniać niezależne, ukierunkowane na 
klienta wsparcie naukowe i techniczne w 
zakresie formułowania, opracowywania, 
realizacji i monitorowania działań 

(12) Wspólne Centrum Badawcze (JRC), 
jako integralny element programu 
„Horyzont 2020”, powinno nadal 
zapewniać niezależne, ukierunkowane na 
klienta wsparcie naukowe i techniczne w 
zakresie formułowania, opracowywania, 
realizacji i monitorowania działań 
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politycznych Unii. Aby spełnić tę misję, 
Wspólne Centrum Badawcze powinno 
prowadzić badania naukowe najwyższej 
jakości. Wykonując działania bezpośrednie 
zgodnie ze swoją misją, Wspólne Centrum 
Badawcze powinno położyć szczególny 
nacisk na obszary o kluczowym znaczeniu 
dla Unii, do których należą: inteligentny, 
trwały i sprzyjający włączeniu 
społecznemu wzrost gospodarczy, 
„bezpieczeństwo i obywatelstwo” oraz 
„globalna Europa”.

politycznych Unii. JRC powinno również 
wspierać proces decyzyjny na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym za 
pomocą najnowszych wyników badań 
naukowych i innowacji. Aby spełnić tę 
misję, Wspólne Centrum Badawcze 
powinno prowadzić badania naukowe 
najwyższej jakości. Wykonując działania 
bezpośrednie zgodnie ze swoją misją, 
Wspólne Centrum Badawcze powinno 
położyć szczególny nacisk na obszary o 
kluczowym znaczeniu dla Unii, do których 
należą: inteligentny, trwały i sprzyjający 
włączeniu społecznemu wzrost 
gospodarczy, „bezpieczeństwo i 
obywatelstwo” oraz „globalna Europa”.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Program „Horyzont 2020”, w 
którym najistotniejszym czynnikiem 
napędzającym jest doskonałość, powinien 
zapewnić – za pomocą korytarza do 
doskonałości – większą synergię, 
komplementarność i interoperacyjność z 
funduszami strukturalnymi, których 
najważniejszymi czynnikami są 
budowanie potencjału i inteligentna 
specjalizacja, gwarantując tworzenie 
łączących oba programy pomostów w obu 
kierunkach.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Europejskie organy lokalne i 
regionalne mają istotną rolę do odegrania 
w realizacji EPB i zapewnianiu skutecznej 
koordynacji instrumentów finansowych 
Unii, w szczególności we wspieraniu 
powiązania między programem „Horyzont 
2020” i funduszami strukturalnymi w 
ramach regionalnych strategii 
innowacyjnych opartych na inteligentnej 
specjalizacji. Regionom przypada również 
kluczowa rola przy upowszechnianiu i 
wdrażaniu wyników programu „Horyzont 
2020” oraz zapewnianiu instrumentów 
finansujących komplementarność, w tym 
zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) upowszechnianie doskonałości i 
poszerzanie udziału

Or. en
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Uzasadnienie

Należy w pełni wykorzystać doskonałość przy wzmacnianiu synergii między programem 
„Horyzont 2020” a funduszami strukturalnymi.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) ochrona wolności i bezpieczeństwa 
Europy i jej obywateli.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Program szczegółowy podlega ocenie w 
odniesieniu do wyników i wpływu 
mierzonych w stosunku do wskaźników 
skuteczności działania, w tym, w 
stosownych przypadkach, publikacji we 
wpływowych czasopismach, przepływu 
naukowców, dostępności infrastruktury 

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

dostępności infrastruktury badawczej, 
inwestycji uzyskanych dzięki finansowaniu 
dłużnemu i inwestycjom kapitału venture, 
MŚP wprowadzających innowacje nowe 
dla przedsiębiorstwa lub rynku, odniesień 
do odpowiedniej działalności badawczej w 
dokumentach politycznych jak również 
przykładów szczególnego wpływu na 
politykę.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsze szczegółowe informacje na temat 
głównych wskaźników skuteczności 
działania, odpowiadających celom 
szczegółowym określonym w ust. 1-4 
niniejszego artykułu, wyszczególniono w 
załączniku II.

Dalsze szczegółowe informacje na temat 
głównych wskaźników skuteczności 
działania, odpowiadających celom 
szczegółowym określonym w ust. 1-4 
niniejszego artykułu, wyszczególniono w 
załączniku II. Wskaźniki skuteczności 
działania, służące ocenie postępu 
realizacji ogólnych celów programu 
„Horyzont 2020”, określono w załączniku 
I do rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[program „Horyzont 2020”].

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, 
rozdziela się między cztery części 
programu wyszczególnione w art. 2 ust. 2 
niniejszej decyzji zgodnie z art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program 
„Horyzont 2020”]. Orientacyjny podział 

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, 
rozdziela się między cztery części 
programu wyszczególnione w art. 2 ust. 2 
niniejszej decyzji zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program 
„Horyzont 2020”]. Orientacyjny podział 
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środków budżetowych przeznaczonych na 
cele szczegółowe wyszczególnione w art. 3 
niniejszej decyzji oraz maksymalną ogólną 
kwotę wkładu w działania Wspólnego 
Centrum Badawczego określono w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [program „Horyzont 2020”].

środków budżetowych przeznaczonych na 
cele szczegółowe wyszczególnione w art. 3 
niniejszej decyzji oraz maksymalną ogólną 
kwotę wkładu w działania Wspólnego 
Centrum Badawczego określono w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [program „Horyzont 2020”].

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja przyjmuje wspólne lub 
oddzielne programy prac dotyczące 
realizacji części I, II i III niniejszego 
programu szczegółowego, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. a), b) i c), z wyjątkiem 
realizacji działań w zakresie celu 
szczegółowego „Wzmacnianie europejskiej 
bazy naukowej w zakresie badań 
pionierskich”. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 9 ust. 
2. Potrzebna jest skuteczna koordynacja 
między trzema głównymi priorytetami 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ustanawia się strategiczną 
koordynację badań naukowych i 
innowacji, opartą na naukowych radach 
konsultacyjnych. Przyczyni się to do 
ustanowienia programów badawczych i 



PR\903346PL.doc 15/132 PE489.688v01-00

PL

innowacyjnych opartych na najlepszym 
przywództwie oraz zapewni impet i 
instrumenty niezbędne do wspierania 
interakcji i synergii w szerszym zakresie. 
Koordynacja pomoże rozwiązać problem 
fragmentacji i usprawnić wykorzystanie 
zasobów technologicznych i 
infrastrukturalnych przez całą 
społeczność badawczą związaną z każdym 
obszarem tematycznym. Działania 
strategiczne i koordynacja naukowa 
zapewnią wkład specjalistów w politykę od 
samego początku, wesprą innowacje i 
konkurencyjność dzięki zrozumieniu 
złożoności cyklu innowacji, a także 
zachęcą większą liczbę naukowców do 
udziału transgranicznego. 

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy pracy obejmują również 
zrównoważoną liczbę projektów małych 
(skoncentrowanych), średnich i dużych 
(integracyjnych). Projekty o małej skali są 
nie tylko skuteczną metodą wspierania 
udziału MŚP.

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dobre zarządzanie projektami będzie 
nagradzane w analizie efektywności 
pracowników Komisji i agencji.

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 

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

naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
innowacje pozatechnologiczne, społeczne, 
kulturowe i instytucjonalne. Wspierane 
będą również innowacje w sektorze usług, 
poprzez inwestycje w kompetencje 
wielodyscyplinarne, tworzenie 
potencjałów, wiedzę i wartość opartą na 
rozwiązaniach usługowych i treściach 
niematerialnych. Tylko holistyczne 
podejście do innowacji umożliwia 
stawianie czoła wyzwaniom społecznym, 
przyczyniając się jednocześnie do 
powstania nowych konkurencyjnych 
przedsiębiorstw i sektorów przemysłu..

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

W ramach wyzwań społecznych należy 
stosować podejście oparte na wyzwaniach, 
w którym nauka podstawowa, badania 
stosowane, transfer wiedzy i innowacje są 
równie istotnymi i wzajemnie 
powiązanymi składnikami. Dla 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
między badaniami naukowymi, rozwojem i 
innowacjami opartymi na konsensusie 
oraz na konfliktach, co najmniej 15% 
budżetu na wyzwania społeczne powinno 
być zgodne z podejściem oddolnym przy 
otwartych zamówieniach (bez wstępnie 
zdefiniowanych tematów zamówień). 
Ponadto należy osiągnąć odpowiednią 
równowagę w ramach wyzwań 
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych między 
mniejszymi i większymi projektami, 
uwzględniając szczególną strukturę 
sektorową, rodzaj działalności, 
technologię i środowisko badawcze.

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 

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

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

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit szósty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Międzydyscyplinarny charakter wyzwań 
społecznych wymaga ustanowienia 
specjalnych strategicznych rad 
konsultacyjnych. W ich skład wejdą 
właściwe zainteresowane podmioty ze 
środowisk akademickich, przemysłowych, 
użytkowników końcowych i społeczeństwa 
obywatelskiego, mających najwyższą 
reputację i odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną, zapewniając 
różnorodność wszystkich 
zainteresowanych sektorów i obszarów 
badawczych. Rady zapewnią wkład i 
doradztwo dla Komisji w zakresie ogólnej 
strategii w przedmiotowych wyzwaniach 
społecznych, ustanowienia jej programów 
pracy oraz obszarów i kryteriów 
stosowanych w zaproszeniach do 
składania wniosków, korzystając z wkładu 
zapewnionego przez właściwe struktury, 
na przykład europejskie platformy 
technologiczne, europejskie organizacje 
naukowe, inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania oraz europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

Or. en
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Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

FEST oznacza przyszłe i powstające nauki i technologie – patrz poprawka horyzontalna do 
wprowadzenia do załącznika I sekcja 1 punkt 2.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
(specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III 
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż co 
najmniej 15% ich połączonych budżetów 
zostanie przeznaczone na rzecz MŚP.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wspierany będzie otwarty dostęp do 
publikacji, danych naukowych 
wytworzonych lub zebranych w ramach 
badań finansowanych z programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca międzynarodowa z partnerami 
w państwach trzecich jest konieczna w 
dążeniu do skutecznej realizacji wielu 
celów szczegółowych określonych w 
programie „Horyzont 2020”, w 
szczególności odnoszących się do polityk 
zewnętrznych i zobowiązań 
międzynarodowych Unii. Dotyczy to 
wszystkich wyzwań społecznych zawartych 
w programie „Horyzont 2020”, które mają 
globalny charakter. Ponadto w przypadku 
badań pionierskich i podstawowych 
współpraca międzynarodowa ma 
zasadnicze znaczenie dla czerpania 
korzyści z możliwości stwarzanych przez 
powstające sektory nauki i technologii. Dla 
wzmocnienia globalnej współpracy 
kluczowe znaczenie ma więc 
propagowanie międzynarodowej 
mobilności naukowców i personelu 
innowacyjnego. Działania na poziomie 
międzynarodowym mają równie istotne 
znaczenie dla zwiększenia 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez zachęcanie do stosowania nowych 
technologii i handlowania nimi, np. 
poprzez opracowanie międzynarodowych 
norm i wytycznych dotyczących 
interoperacyjności, oraz zachęcanie do 
zatwierdzania i stosowania rozwiązań 
europejskich poza Europą.

Współpraca międzynarodowa z 
kluczowymi partnerami strategicznymi w 
państwach trzecich jest konieczna w 
dążeniu do skutecznej realizacji wielu 
celów szczegółowych określonych w 
programie „Horyzont 2020”, w 
szczególności odnoszących się do polityk 
zewnętrznych i zobowiązań 
międzynarodowych Unii. Ponadto w 
przypadku badań pionierskich i 
podstawowych współpraca 
międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie 
dla czerpania korzyści z możliwości 
stwarzanych przez powstające sektory 
nauki i technologii. Dla wzmocnienia 
globalnej współpracy kluczowe znaczenie 
ma więc propagowanie międzynarodowej 
mobilności naukowców i personelu 
innowacyjnego. Działania na poziomie 
międzynarodowym mają równie istotne 
znaczenie dla zwiększenia 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez zachęcanie do stosowania nowych 
technologii i handlowania nimi, np. 
poprzez opracowanie międzynarodowych 
norm i wytycznych dotyczących 
interoperacyjności, oraz zachęcanie do 
zatwierdzania i stosowania rozwiązań 
europejskich poza Europą.



PE489.688v01-00 24/132 PR\903346PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – akapit szósty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) kontynuacja „Partnerstwa między 
Europą a krajami rozwijającymi się w 
zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego badania kliniczne w etapach 
I-IV dla celów interwencji medycznych w 
zwalczaniu HIV, malarii i gruźlicy i 
chorób zaniedbanych, oraz rozszerzenie 
zakresu geograficznego na inne regiony 
rozwijające się;

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – akapit szósty – litera fa) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) porozumienie wdrażające w sprawie 
wspólnych działań między Unią 
Europejską a Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki w zakresie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
(bezpieczeństwa obywatelskiego), 
podpisane 18 listopada 2010 r.;

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – akapit szósty – litera fb) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) wsparcie dla działań proponowanych 
w pierwszym filarze „Dostęp do surowców 
na rynkach światowych i niezakłócone 
warunki” komunikatu Komisji z dnia 4 
listopada 2008 r. zatytułowanego 
„Inicjatywa na rzecz surowców –
zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb 
w celu stymulowania wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy w Europie”, służących 
zapewnieniu przemysłowi europejskiemu 
dostępu do surowców na szczeblu 
globalnym oraz przyczynieniu się do 
zapewnienia dostępu do surowców z 
rynków międzynarodowych na 
jednakowych warunkach, jak dla innych 
konkurentów przemysłowych;

Or. en

Uzasadnienie

Uzależnienie konkurencyjności i innowacji przemysłu europejskiego (oraz zapewnianych 
przez niego miejsc pracy) od surowców spoza UE zostało już uznane przez KE (COM(2008) 
699, COM(2011) 28, COM(2012) 82, konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dnia 10 marca 
2011 r.). Uwzględniając znaczenie tego zagadnienia w programie UE, należy wspierać 
współpracę międzynarodową z głównymi regionami współpracy.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – akapit szósty – litera fc) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fc) współpraca z krajami rozwijającymi 
się, głównie z Afryki Subsaharyjskiej, w 
zakresie zdecentralizowanego 
wytwarzania energii w celu likwidacji 
ubóstwa;

Or. en
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Poprawka 34
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – akapit szósty – litera fd) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fd) kontynuacja współpracy badawczej z 
Brazylią w zakresie biopaliw, z naciskiem 
na drugą generację biopaliw.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centralnymi punktami programu 
„Horyzont 2020” są cele określone w 
ramach jego trzech głównych części, do 
których należą: tworzenie doskonałej bazy 
naukowej, osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle i stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na zapewnienie wystarczającej 
koordynacji między tymi częściami 
programu oraz na pełne wykorzystanie 
synergii wytworzonej między wszystkimi 
celami szczegółowymi w celu 
maksymalizacji ich połączonego 
oddziaływania na unijne cele polityczne 
wyższego szczebla. Cele programu 
„Horyzont 2020” będą więc realizowane 
poprzez położenie silnego nacisku na 
znajdowanie efektywnych rozwiązań, 
daleko wykraczające poza zakres podejścia 
opartego na tradycyjnych dziedzinach 
nauki i technologii oraz sektorach 
gospodarki.

Centralnymi punktami programu 
„Horyzont 2020” są cele określone w 
ramach jego trzech głównych części, do 
których należą: tworzenie doskonałej bazy 
naukowej, osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle i stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na zapewnienie wystarczającej 
koordynacji między tymi częściami 
programu oraz na pełne wykorzystanie 
synergii wytworzonej między wszystkimi 
celami szczegółowymi w celu 
maksymalizacji ich połączonego 
oddziaływania na unijne cele polityczne 
wyższego szczebla. Cele programu 
„Horyzont 2020” będą więc realizowane 
poprzez położenie silnego nacisku na 
znajdowanie efektywnych rozwiązań, 
daleko wykraczające poza zakres podejścia 
opartego na tradycyjnych dziedzinach 
nauki i technologii oraz sektorach 
gospodarki, wspierających na przykład 
innowacyjne partnerstwa globalne poza 
klasycznymi konsorcjami oraz 
zapewniających elastyczne, innowacyjne 
mechanizmy finansowania i inwestycji, 
dostosowane do szybko zmieniającego się 
portfela.
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 37
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
kwestię koordynacji działań 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” z działaniami 
wspieranymi w ramach innych unijnych 
programów finansowania, takimi jak 
wspólna polityka rolna, wspólna polityka 
rybołówstwa lub Erasmus dla wszystkich: 
unijny program dotyczący edukacji, 
szkolenia, młodzieży i sportu oraz 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu”, 
program Life, rezerwa dla nowych 
instalacji (NER300).

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniana wyżej koordynacja obejmuje 
właściwe połączenia ze środkami 
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finansowymi na politykę spójności, gdzie 
wsparcie dla tworzenia potencjału na 
rzecz badań i innowacji na szczeblu 
regionalnym może stanowić „korytarz do 
doskonałości”, a ustanowienie 
regionalnych centrów doskonałości może 
pomóc zamknąć przepaść innowacyjną w 
Europie. Należy wykorzystać fundusze 
strukturalne w ich pełnym zakresie w celu 
wsparcia tworzenia potencjału w 
regionach za pomocą specjalnych działań 
służących tworzeniu centrów 
doskonałości, modernizacji 
uniwersytetów, zakupowi wyposażenia 
naukowego, lokalnemu transferowi 
technologii, wsparciu dla podmiotów 
rozpoczynających działalność i firm typu 
spin-off, lokalnym interakcjom między 
środowiskami przemysłowymi i 
akademickimi, tworzeniu klastrów w 
priorytetowych obszarach programu 
„Horyzont 2020” oraz jako źródło małych 
dotacji udzielanych na przygotowanie 
wniosków składanych do programu 
„Horyzont 2020”. Umożliwi to 
opracowanie korytarza do doskonałości, 
prowadzącego te regiony do pełnego 
uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020”, w oparciu o jakość i doskonałość.
Na szczeblach poniżej programu 
„Horyzont 2020” możliwe byłoby 
wykorzystanie funduszy strukturalnych do 
finansowania lub współfinansowania 
działań wynikających z projektów 
badawczych programu „Horyzont 2020” 
oraz wartościowania wyników badań w 
taki sposób, by wspierać łatwy dostęp do 
wiedzy lub ułatwiać wykorzystanie 
wynikającej z nich wiedzy w zakresie ich 
bezpośredniego zastosowania w 
gospodarce i społeczeństwie;
tworzenie większej synergii, 
komplementarności i interoperacyjności 
między instrumentami programu 
„Horyzont 2020”, w których doskonałość 
jest głównym czynnikiem napędowym, a 
funduszami strukturalnymi, za pomocą 
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korytarza do doskonałości, i których 
najważniejszymi czynnikami są 
budowanie potencjału i inteligentna 
specjalizacja, gwarantująca tworzenie 
łączących oba programy pomostów w obu 
kierunkach.
Projekty programu „Horyzont 2020” 
powinny przyciągać dodatkowe środki 
finansowe z funduszy strukturalnych, EBI 
oraz z sektora prywatnego, co zakłada 
przyjęcie podejścia finansowania 
wielostronnego.
Możliwe byłoby ustanowienie 
ogólnoeuropejskiego wspólnego funduszu 
finansowanego z funduszy 
strukturalnych, w celu wspierania 
wspólnych badań europejskich.

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Istniejące partnerstwa publiczno-publiczne 
i publiczno-prywatne mogą uzyskać 
wsparcie w ramach programu „Horyzont 
2020”, jeżeli uwzględniają cele tego 
programu, spełniają kryteria określone w 
programie „Horyzont 2020” i wykazały się 
znaczącymi postępami w ramach siódmego 
programu ramowego w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
(7PR), zgodnie z kryteriami 
ustanowionymi w art. [19 ust. 2 i 3] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX [program 
„Horyzont 2020”]. Nowe partnerstwa 
innowacyjne, w tym partnerstwa na rzecz 
rozwoju produktów, mogą również 
uzyskiwać wsparcie, o ile dotyczą celów 
programu „Horyzont 2020” i spełniają 
kryteria.
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Poprawka 40
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca z siecią inicjatywy Eureka, 
będącą naturalnym partnerem przy 
opracowywaniu i wdrażaniu 
innowacyjnych składników polityki 
spójności, zwłaszcza przy ustanawianiu 
regionalnych strategii innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji, przyczyni się do 
realizacji celów programu „Horyzont 
2020”, a w ten sposób do dalszego 
umocnienia Unii Innowacji.

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inicjatywy podejmowane na mocy art. 185 
Traktatu, wspierane w ramach 6PR lub 
7PR, które mogą uzyskać dalsze 
dofinansowanie na wyżej podanych 
warunkach, obejmują: partnerstwo między 
Europą a krajami rozwijającymi się w 
zakresie badań klinicznych (EDCTP), 
nowoczesne technologie w służbie osobom 
starszym (AAL), Program Badawczo-
Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego 
(BONUS), program Eurostars oraz 
europejski program badań 
metrologicznych. Ponadto dodatkowe 
dofinansowanie może być przyznane na 
rzecz europejskiego stowarzyszenia badań 
nad energią (EERA) ustanowionego w 
ramach strategicznego planu w dziedzinie 

Inicjatywy podejmowane na mocy art. 185 
Traktatu, wspierane w ramach 6PR lub 
7PR, które mogą uzyskać dalsze 
dofinansowanie na wyżej podanych 
warunkach, obejmują: partnerstwo między 
Europą a krajami rozwijającymi się w 
zakresie badań klinicznych (EDCTP), 
nowoczesne technologie w służbie osobom 
starszym (AAL), Program Badawczo-
Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego 
(BONUS), program Eurostars oraz 
europejski program badań 
metrologicznych. Możliwe jest 
zapewnienie większego zaangażowania 
sektora prywatnego za pomocą 
europejskich i krajowych platform 
technologicznych. Ponadto dodatkowe 
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technologii energetycznych (plan SET). dofinansowanie może być przyznane na 
rzecz europejskiego stowarzyszenia badań 
nad energią (EERA) ustanowionego w 
ramach strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET).

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania między doskonałymi 
naukowcami z różnych państw 
członkowskich i krajów stowarzyszonych 
będą również wspierane za pomocą dotacji 
ERBN w zakresie synergii, która w 
poprzednim programie ramowym okazała 
się być bardzo atrakcyjna dla badaczy.



PR\903346PL.doc 33/132 PE489.688v01-00

PL

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przyszłe i powstające technologie 2. Przyszłe i powstające nauki i 
technologie

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna: każde sformułowanie „przyszłe i powstające technologie” lub 
„FET” należy zastąpić sformułowaniem „przyszłe i powstające nauki i technologie” lub 
„FEST” w całym tekście.
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Poprawka 46
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inicjatywy badawcze wchodzące w zakres 
tego wyzwania są ukierunkowane na 
postęp naukowy, charakteryzują się wielką 

Inicjatywy badawcze wchodzące w zakres 
tego wyzwania są ukierunkowane na 
postęp naukowy, charakteryzują się wielką 
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skalą, są wielodyscyplinarne i 
zorganizowane wokół wspólnej, 
stanowiącej cel wizji. Stawiają czoła 
wielkim wyzwaniom nauki i technologii, 
które wymagają współpracy w ramach 
wielu dyscyplin, społeczności i 
programów. Postęp naukowy powinien 
zapewnić mocne i szerokie podstawy dla 
przyszłych innowacji technologicznych i 
ich wykorzystania w gospodarce, a także 
nowe korzyści dla społeczeństwa. 
Dominujący charakter i skala sugerują, że 
ich realizacja jest możliwa jedynie w 
wyniku wspólnego długotrwałego wysiłku 
(o okresie trwania rzędu 10 lat).

skalą, są wielodyscyplinarne i 
zorganizowane wokół wspólnej, 
stanowiącej cel wizji. Stawiają czoła 
wielkim wyzwaniom nauki i technologii, 
które wymagają współpracy w ramach 
wielu dyscyplin, społeczności i 
programów. Postęp naukowy powinien 
zapewnić mocne i szerokie podstawy dla 
przyszłych innowacji technologicznych i 
ich wykorzystania w gospodarce, a także 
nowe korzyści dla społeczeństwa. Należy 
wziąć pod uwagę działania o znacznych 
skutkach społecznych. Dominujący 
charakter i skala sugerują, że ich realizacja 
jest możliwa jedynie w wyniku wspólnego 
długotrwałego wysiłku (o okresie trwania 
rzędu 10 lat).

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komitet doradczy ds. FEST, składający 
się z naukowców i inżynierów o 
najwyższej reputacji i odpowiedniej wiedzy 
specjalistycznej, zapewniających 
zróżnicowanie obszarów badawczych i 
działających osobiście, przedstawi opinie i 
porady dla Komisji na temat ogólnej 
strategii naukowej w zakresie działań 
FEST, ustanowienia programu pracy i 
kryteriów zaproszeń do składania 
wniosków, a także definicji konkretnej 
tematyki działań proaktywnych FEST i 
inicjatyw przewodnich FEST.

Opinii Rady Konsultacyjnej FEST zasięga 
się w szczególności w zakresie:
- ogólnej strategii naukowej działań 
FEST, w świetle możliwości naukowych i 
możliwości wdrażania oraz
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potrzeb na szczeblu europejskim;
- ustanowienia programu prac i 
niezbędnych zmian, w tym zaproszeń do 
składania ofert i kryteriów;
- definicji konkretnej tematyki odgórnych 
działań FEST (proaktywnych i inicjatyw 
przewodnich), w tym w szczególności
tych wynikających z oddolnych działań 
FEST (otwartych), a także z dotacji ERBN 
finansowanych we właściwych obszarach.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena wszystkich projektów FEST będzie 
przeprowadzania wyłącznie na podstawie 
restrykcyjnych kryteriów doskonałości 
naukowej i technologicznej.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Większość środków FEST będzie 
przeznaczona na oddolne wspólne 
badania pionierskie we wszystkich 
obszarach.

Or. en
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Poprawka 51
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 53
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.6 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Otwarcie na wszystkie źródła talentu 
wymaga zapewnienia ogólnych środków 
umożliwiających pokonanie utrudnień w 
dostępie do dotacji, np. poprzez zachęcanie 
do stwarzania równych szans we 

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

wszystkich działaniach Marie Curie oraz 
stosowanie najlepszych praktyk 
dotyczących udziału naukowców obu płci i 
mobilności naukowców płci żeńskiej. 
Ponadto działania Marie Curie umożliwią 
pracownikom naukowym bardziej stabilny 
rozwój kariery i zapewnią odpowiednią 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym, z uwzględnieniem sytuacji 
rodzinnej, a także ułatwią im wznowienie 
kariery naukowej po przerwie. Stosowane 
będą zasady ujęte w Europejskiej karcie 
naukowca oraz w kodeksie postępowania, 
promujące otwartą rekrutację i atrakcyjne 
warunki pracy.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem jest zapewnienie realizacji, 
długoterminowej stabilności i efektywnej 
eksploatacji infrastruktur badawczych, 
czyli infrastruktur określonych przez 
Europejskie Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) oraz 
innych najwyższej klasy infrastruktur 
badawczych, co umożliwi Europie 
reagowanie na wielkie wyzwania w nauce, 
przemyśle i społeczeństwie.
Rozmieszczenie tych infrastruktur 
zostanie wzięte pod uwagę. Cel ten będzie 
odnosił się do tych infrastruktur, które 
stanowią lub ustanowiły własne struktury 
zarządzania, np. w oparciu o Europejskie 
Konsorcjum Infrastruktur Badawczych 
(ERIC) lub inną równoważną strukturę na 
poziomie europejskim lub 
międzynarodowym.
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Poprawka 56
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – akapit drugi – litera 
da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) na wsparcie dostępu do prywatnej 
infrastruktury badawczej odpowiedniej do 
celów badań publicznych.

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – podpunkt 4.3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wykorzystanie synergii między 
inicjatywami na poziomie krajowym i 
unijnym poprzez tworzenie partnerstw 
przez odpowiednich decydentów i organy 
udzielające wsparcia finansowego (np. 
ESFRI, Grupa Analityczna ds. 
Infrastruktury Elektronicznej (e-IRG), 
organizacje zrzeszone w EIROForum, 
krajowe władze publiczne), jak również 
rozwój komplementarności i współpracy 
między infrastrukturami badawczymi i 
działaniami realizującymi inne polityki 
Unii (takie jak polityka regionalna, 
spójności, przemysłowa, zdrowotna, 
zatrudnienia lub rozwoju) oraz 
zapewnienie koordynacji między różnymi 
unijnymi źródłami finansowania. Działania 
Unii będą ponadto ukierunkowane na 
wspieranie przeglądu, monitorowania i 
oceny infrastruktur badawczych na 
poziomie Unii oraz stosownych badań 
politycznych i zadań w zakresie 
komunikacji.

Celem jest wykorzystanie synergii między 
inicjatywami na poziomie krajowym i 
unijnym poprzez tworzenie partnerstw 
przez odpowiednich decydentów i organy 
udzielające wsparcia finansowego (np. 
ESFRI, Grupa Analityczna ds. 
Infrastruktury Elektronicznej (e-IRG), 
organizacje zrzeszone w EIROForum, 
krajowe władze publiczne), jak również 
rozwój komplementarności i współpracy 
między infrastrukturami badawczymi i 
działaniami realizującymi inne polityki 
Unii (takie jak polityka regionalna, 
spójności, przemysłowa, zdrowotna, 
zatrudnienia, bezpieczeństwa lub rozwoju) 
oraz zapewnienie koordynacji między 
różnymi unijnymi źródłami finansowania. 
Należy wziąć pod uwagę działania o 
znacznych skutkach społecznych.
Działania Unii będą ponadto 
ukierunkowane na wspieranie przeglądu, 
monitorowania i oceny infrastruktur 
badawczych na poziomie Unii oraz 
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stosownych badań politycznych i zadań w 
zakresie komunikacji.

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Upowszechnianie doskonałości i 
poszerzanie udziału
Aby pomóc zlikwidować przepaść 
badawczą i innowacyjną w Europie, w 
ramach funduszy strukturalnych zostaną 
rozwinięte komplementarność i ścisłe 
synergie, zarówno oddolnie (tworzenie 
potencjału w państwach członkowskich 
służącego lepszemu przygotowaniu ich 
udziału w programie „Horyzont 2020”), 
jak i odgórnie (wykorzystanie i 
upowszechnianie wyników badań i 
innowacji z programu „Horyzont 2020”). 
O ile to możliwe, 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 
rezultaty badań i innowacji, mając 
odrębny, acz komplementarny charakter 
wobec polityki i działań funduszy polityki 
spójności. Te działania obejmują:
(a) 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 
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doskonałej jakości badań i słabiej 
rozwiniętych 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 wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach, w tym 
poprzez procedury oceny niezależnych 
ekspertów i przyznawanie odznaki jakości 
instytucjom spełniającym wymagania 
norm międzynarodowych;
(b) 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;
(c) Przyznawanie „znaku doskonałości” 
pozytywnie ocenionym wnioskom ERBN, 
Marie Skłodowska-Curie lub dotyczącym 
projektów wspólnych, którym nie udało 
się uzyskać finansowania z uwagi na 
ograniczenia budżetowe. Zaleca, aby 
fundusze krajowe i regionalne 
przyczyniały się do finansowania tych 
projektów, które spełniają kryteria 
doskonałości, ale nie mogą być 
finansowane z uwagi na brak funduszy 
UE;
(d) Przyznawanie „znaku doskonałości” 
ukończonym projektom, aby ułatwić 
finansowanie ich kontynuacji (np. 
projektów pilotowych, projektów 
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demonstracyjnych lub wartościowaniu 
wyników badań) ze źródeł krajowych lub 
regionalnych.
(e) Przyznawanie „dotacji powrotnych” 
ERBN naukowcom pracującym obecnie 
poza Europą, którzy chcą pracować w 
Europie, lub naukowcom obecnie 
pracującym w Europie, którzy chcą 
przenieść się do słabiej rozwiniętego 
regionu.
(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).
(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, na 
przykład krajowych punktów 
kontaktowych.
(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.
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(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 poprzez 
międzynarodowe procedury oceny 
niezależnych ekspertów 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

Należy w pełni wykorzystać doskonałość przy wzmacnianiu synergii między programem 
„Horyzont 2020” a funduszami strukturalnymi.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Pomyślne opanowanie i stosowanie 
technologii wspomagających w przemyśle 
europejskim jest najważniejszym 
czynnikiem podniesienia w Europie 
wydajności i potencjału innowacyjnego 
oraz zapewnienia jej nowoczesnej, 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki, wiodącej pozycji w najbardziej 
rozwiniętych technologicznie sektorach 
zastosowań oraz zdolności do opracowania 
unikalnych rozwiązań w zakresie wyzwań 
społecznych i potrzeb użytkowników.
Należy zająć się sektorami 
przemysłowymi, które wywierają większy 
wpływ w postaci wartości dodanej, 
zatrudnienia, znaczenia dla reszty 
gospodarki i potencjału zmniejszania 
kosztów poza Europą. Działania w 
zakresie innowacji zostaną połączone z 



PE489.688v01-00 46/132 PR\903346PL.doc

PL

działalnością badawczo-rozwojową jako 
integralna część dofinansowania.

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Działania w zakresie innowacji będą 
wspierane od najwcześniejszego etapu 
procesu przejścia od koncepcji na rynek.
Ponadto odnoszą się do integracji 
pojedynczych technologii; prezentacji 
możliwości w zakresie wytwarzania i 
dostarczania innowacyjnych produktów i 
usług; badań pilotażowych wśród 
użytkowników i klientów w celu 
udowodnienia możliwości wykonania i 
uzyskania wartości dodatkowej; oraz 
działań demonstracyjnych w wielkiej skali 
w celu ułatwienia rynkowego 
wykorzystania wyników badań.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – akapit siódmy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Unii w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji w odniesieniu do skali 
poziomu gotowości technologii będą 
zgodne z definicją OECD. Komisja 
rozważy tę definicję w celu włączenia 
badań technologicznych, rozwoju 
produktów i działań demonstracyjnych do 
swojego portfela badań, rozwoju i 
innowacji.
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Poprawka 62
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

łączności bezprzewodowej22 i wszystkich 
sieci optycznych, interaktywnych 
multimediów oraz podłączonego do sieci 
przedsiębiorstwa jutra.

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.6a. Technologie kwantowe: kolejna 
generacja urządzeń TIK dzięki połączeniu 
fizyki kwantowej i nauk informacyjnych
Celem jest rozwój kolejnej generacji 
urządzeń TIK dzięki połączeniu fizyki 
kwantowej i nauk informacyjnych, oraz 
zabezpieczenie w ten sposób kluczowej roli 
Unii na przyszłym rynku globalnym, na 
którym ograniczenia kwantowe będą 
wyznaczać skuteczność zastosowań 
przemysłowych.

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.2a. Rozwój nowego narzędzia 
projektowania nanomateriałów, 
składników i systemów, ich symulowania, 
charakteryzowania i operowania nimi
Analiza, obrazowanie i kontrolowanie 
nowych nanomateriałów i systemów w 
nanoskali

Or. en
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Poprawka 66
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działalność badawczo-rozwojowa w 
zakresie nowych i innowacyjnych technik i 
systemów przeznaczonych do łączenia, 
nakładania, rozdziału, montażu, 
samodzielnego montażu i demontażu, 
rozkładu i dekonstrukcji.

Działalność badawczo-rozwojowa w 
zakresie nowych i innowacyjnych technik 
produkcji materiałów, składników i 
systemów przeznaczonych do łączenia, 
nakładania, rozdziału, montażu, 
samodzielnego montażu i demontażu, 
rozkładu i dekonstrukcji.

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ułatwienia produkcji niskoemisyjnej, jak 
również intensyfikacja procesów, 
recykling, usuwanie zanieczyszczeń oraz 
materiały o wysokiej wartości dodanej 
otrzymywane z odpadów i w wyniku 
ponownego przerobu.

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Działalność badawczo-rozwojowa 
ukierunkowana na poszukiwanie rozwiązań 
alternatywnych w odniesieniu do 
zastosowań materiałów, w tym rzadkich 
surowców, oraz innowacyjnych podejść do 
modeli biznesowych.
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Poprawka 71
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 73
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne i platformy komórkowe), 
które przyczyniają się do osiągnięcia 
wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
niosących skutki gospodarcze. To 
podejście może dodatkowo zwiększyć 
potencjał nowatorskich MŚP oraz 
znacznie skrócić czas wprowadzania na 
rynek. Cel ten obejmuje rozwój działań 
służących poprawie zdrowia i dobrostanu 
ludności. Obejmuje on także takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
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opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy; 
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 75
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przestrzeń kosmiczna obejmuje, w 
kategoriach ogólnych, sektory, 
infrastrukturę (naziemną i kosmiczną), 
usługi i zastosowania obserwacji 
satelitarnych, nawigacji satelitarnej oraz 
telekomunikacji satelitarnej.

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

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – podpunkt 1.6.1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiele wyzwań występujących w 
technologiach kosmicznych ma 
odpowiedniki w wyzwaniach dotyczących 
technologii ziemskich, np. w dziedzinie 
energetyki, telekomunikacji, poszukiwania 
zasobów naturalnych, robotyki, 
bezpieczeństwa i zdrowia. Tego rodzaju 
paralele stwarzają możliwości wczesnego 
wspólnego rozwoju technologii, w 
szczególności przez MŚP, zarówno przez 
społeczności dysponujące potencjałem 
kosmicznym, jak i go pozbawione, co 
może potencjalnie prowadzić do 

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

opracowania przełomowych innowacji w 
krótszym czasie niż jest to możliwe w 
firmach typu spin-off w późniejszym 
etapie. Wykorzystanie istniejącej 
europejskiej infrastruktury kosmicznej 
wymaga stymulacji poprzez zachęcanie do 
rozwoju innowacyjnych produktów i usług 
w oparciu o teledetekcję i 
geopozycjonowanie oraz komunikację 
opartą na przestrzeni kosmicznej. W 
Europie należy ponadto wzmocnić 
początkowy etap rozwoju przedsiębiorstw 
sektora kosmicznego poprzez zastosowanie 
właściwie ukierunkowanych środków 
służących wspieraniu zintegrowanego 
korzystania z wielu usług opartych na 
przestrzeni kosmicznej.

Or. en

Poprawka 77
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – akapit drugi – litera 
d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit trzeci a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy finansowania podziału ryzyka 
powinny dotyczyć również 
nierozwiązanych potrzeb w ramach 
polityki i sektorów, zwłaszcza dotyczących 
wyzwań społecznych, które są pilne, ale 
stale niedofinansowane przez sektor 
prywatny z uwagi na progi wysokiego 
ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Na przykład wyzwania globalne, takie jak choroby związane z ubóstwem, mogą być 
rozwiązane, jeżeli uda się zorganizować stabilne i zrównoważone finansowanie w celu 
opracowania nowych narzędzi. Sektor prywatny może podjąć te wyzwania, jeżeli rozwiązane 
zostaną zagrożenia finansowe. Aby przyciągnąć niezbędne środki finansowe na badania i 
rozwój w zakresie zdrowia globalnego, konieczne jest zbadanie dalszych mechanizmów 
finansowania w celu zapewnienia długofalowych inwestycji sektora prywatnego.

Poprawka 79
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ewentualnie dodając dotacje (w tym kwoty 
ryczałtowe), z postanowieniami zawartymi 
w finansowym instrumencie kapitałowym, 
z utworzeniem jednego lub większej liczby 
planów zintegrowanych. Możliwe są też 
kredyty na dogodnych warunkach i 
zamienne.

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

EBI, zarządzające instrumentem dłużnym 
w imieniu Komisji, będzie dysponować 
uprawnieniami do udzielania pożyczek 
projektom związanym z wysokim 
poziomem ryzyka technologicznego, nie 
tylko w celu zaproponowania pożyczek o 
stopie procentowej niższej od stopy 
rynkowej projektom o niskim poziomie 
ryzyka technologicznego.

Or. en
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Poprawka 81
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Kwota ostateczna będzie zgodna z ustaloną w programie COSME.

Poprawka 82
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit piąty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument przeznaczony dla MŚP 
umożliwi uproszczenie wsparcia 
rozłożonego na etapy. Jest podzielony na 
trzy etapy obejmujące cały cykl innowacji. 
Przejście od jednego etapu do kolejnego 
będzie bezproblemowe, jeżeli w 
poprzednim etapie projekt MŚP zostanie 
uznany za warty dalszego dofinansowania. 
Jednocześnie każdy etap będzie otwarty dla 
wszystkich MŚP.

Instrument przeznaczony dla MŚP 
umożliwi uproszczenie wsparcia 
rozłożonego na etapy. Jest podzielony na 
trzy etapy obejmujące cały cykl innowacji. 
Przejście od jednego etapu do kolejnego 
będzie bezproblemowe, jeżeli w 
poprzednim etapie projekt MŚP zostanie 
uznany za warty dalszego dofinansowania. 
MŚP mogą składać wnioski bezpośrednio 
na drugi etap, niezależnie od etapu 
pierwszego. Jednocześnie każdy etap 
będzie otwarty dla wszystkich MŚP.

Or. en

Poprawka 84
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit piąty – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie zostanie przyznane na 
działalność badawczo-rozwojową za 
pośrednictwem kuponu innowacyjności, 
który MŚP mogą wykorzystać w pracy 
samodzielnej lub z co najmniej jednym 
wykonawcą badań (uniwersytety, centra 
badawcze lub inne przedsiębiorstwa w 
innym państwie członkowskim lub kraju 
stowarzyszonym). Chociaż szczególną 
uwagę poświęci się działaniom w zakresie 
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demonstracji (próby, prototyp, badania nad 
powiększeniem skali, projekt, pilotażowe 
procesy, produkty i usługi innowacyjne, 
weryfikacja działania itd.) oraz powielanie 
rynkowe, to możliwe są również działania 
badawczo-rozwojowe.

Or. en

Poprawka 85
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poszukiwane będą synergie z polityką 
spójności UE w dążeniu do inteligentnej 
specjalizacji w nawiązaniu do krajowych i 
regionalnych strategii w zakresie 
innowacji, ukierunkowanych na 
inteligentną specjalizację. Te synergie 
mogą opierać się również na oddolnym 
doświadczeniu krajowym i regionalnym 
programów Eureka i Eurostars w zakresie 
wspierania innowacji i działań 
badawczych w MŚP.

Or. en

Poprawka 86
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

skuteczna wymiana danych i ich 
powiązanie z wynikami rzeczywistych 
badań kohortowych w wielkiej skali, 
podobnie jak przełożenie wyników badań 
na działania kliniczne, w szczególności 
poprzez przeprowadzenie prób 
klinicznych.

Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 88
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie wyżej wymienione działania 
będą realizowane w taki sposób, aby 
możliwe było zapewnienie wsparcia 
podczas całego cyklu badań naukowych i 
innowacji, wzmocnienie konkurencyjności 
sektorów przemysłu na terenie UE oraz 
rozwijanie nowych możliwości 
rynkowych. Programy i projekty w 
ramach tego zagadnienia powinny 
koordynować swoje programy badawcze z 
ESFRI oraz korzystać z jego 
infrastruktury badawczej. Aby wspierać 
koordynację strategiczną badań i 
innowacji zdrowotnych w całym 
programie „Horyzont 2020” oraz 
promować ponadnarodowe badania 
medyczne, możliwe jest ustanowienie 
odpowiedniej tematycznej rady 
konsultacyjnej do spraw zdrowia. Taka 
koordynacja może zostać rozszerzona na 
inne programy i instrumenty związane z 
tym wyzwaniem. Taki skoordynowany 
wysiłek europejski zwiększy potencjał 
naukowy i ludzki w dziedzinie badań 
zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia i 
zapobieganiu chorobom; ponadto umożliwi 
opracowanie kompletnych wskaźników 

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

stanu zdrowia i dobrostanu w Unii i na 
całym świecie. Badania obejmą czynniki 
środowiskowe, behawioralne (w tym styl 
życia), społeczno-ekonomiczne i 
genetyczne w ich najszerszym ujęciu. W 
ramach podejść uwzględnione będą 
długoterminowe badania kohort i ich 
powiązanie z danymi uzyskanymi w 
wyniku innych badań i innymi metodami.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w zdrowie globalne przynoszą rzeczywiste rezultaty, a zwiększone inwestycje 
przyniosą korzyści zdrowotne nie tylko za granicą, ale również w UE. W świecie poddanym 
globalizacji żadnego istotnego wyzwania nie można pokonać tylko w skali lokalnej lub nawet 
regionalnej.

Poprawka 90
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 91
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 92
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

opracowanie kompleksowych podejść do 
leczenia chorób towarzyszących we 
wszystkich grupach wiekowych i unikanie 
leczenia wieloma lekami. Te udoskonalone 
metody ułatwią opracowanie nowych, 
bardziej skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności, 
zarówno poza szpitalem, jak i w nim.

Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Powszechnie uznaje się, że dla sprostania 
największym wyzwaniom zdrowotnym, 
przed którymi stoi Europa, pilnie 
potrzebne jest skoordynowane i 
strategiczne planowanie badań 
zdrowotnych. Koordynacja może 
rozwiązać problem fragmentacji oraz 
usprawnić wykorzystanie zasobów 
technologicznych i infrastrukturalnych 
przez całą społeczność badań 
biomedycznych. Ponadto dla osiągnięcia 
sukcesu i innowacji w badaniach 
zdrowotnych potrzebne jest długofalowe 
zaangażowanie na rzecz nieustannych 
doskonałych badań.
Strategia ukierunkowana na naukę może 
wspierać zdrowszą i wydajniejszą Europę 
dzięki reakcji na szczodre zaangażowanie 
europejskiej społeczności badań 
biomedycznych oraz szanse i wyzwania 
zapewniane przez wyniki badań 
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biomedycznych, zwłaszcza w perspektywie 
medycyny spersonalizowanej. Działania 
strategiczne i pomoc naukowa na 
wysokim poziomie mogą zapewnić 
wniesienie przez specjalistów wkładu w 
politykę od samego początku, przyspieszyć 
innowacje i zwiększyć konkurencyjność 
poprzez zrozumienie złożoności cyklu 
innowacji, wspierać udział większej liczby 
naukowców ponad granicami oraz oparte 
na podstawie naukowej oszczędności w 
krajowych systemach opieki zdrowotnej.
W pierwszym kroku ustanowiona zostanie 
rada konsultacyjna wysokiego szczebla ds. 
zdrowia, aby zareagować na pilną 
potrzebę rozwinięcia strategicznej 
koordynacji naukowej badań zdrowotnych 
w całym programie „Horyzont 2020” oraz 
wspierać translacyjne badania medyczne. 
Celem takiej strategicznej koordynacji 
będzie wniesienie wkładu w 
zidentyfikowanie badań biomedycznych 
oraz programów translacyjnych opartych 
na najlepszym przywództwie naukowym, 
co powinno zapewnić naukowy wkład 
specjalistów w politykę od samego 
początku i zagwarantować efektywność 
kosztową krajowych systemów opieki 
zdrowotnej. Ponadto celem strategicznej 
koordynacji naukowej będzie 
przyciągnięcie innych obszarów badań 
naukowych i technologicznych do 
możliwości stwarzanych przez nowoczesne 
badania biomedyczne.
Ustanawiając wewnętrzną koordynację 
strategiczną w dziedzinie badań 
zdrowotnych dla programu „Horyzont 
2020”, opartą na naukowym doradztwie 
na najwyższym poziomie, rada 
konsultacyjna zapewni również impet i 
instrumenty niezbędne dla wspierania 
interakcji i synergii w szerszej skali. Dążyć 
się będzie do dobrowolnej konwergencji 
między krajowymi agencjami 
finansującymi oraz z Komisją w zakresie 
konkretnych celów, o ile to właściwe, a 
także konkretnego partnerstwa 
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strategicznego na szczeblu Unii między 
sektorem przemysłowym, agencjami 
krajowymi i Komisją oraz konwergencji 
strategicznej na szczeblu programów, 
obejmującej organy regulacyjne i krajowe 
organy w dziedzinie zdrowia.

Or. en

Poprawka 94
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 –podpunkt 1.16a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.16a. Rozwój symulacyjnych urządzeń 
medycznych
Spadek kosztów sekwencjonowania i 
innych technologii pochodzących z innych 
badań, a także dostępność wysokich mocy 
obliczeniowych umożliwia w niedalekiej 
przyszłości rozwinięcie po raz pierwszy 
zmechanizowanych, komputerowych 
modeli symulacji oraz stosujących je 
urządzeń medycznych, które wesprą 
podejmowane przez lekarzy decyzje 
dotyczące leczenia, w oparciu o dowody i 
wcześniejsze symulacje przed 
zastosowaniem, a także nowe i tańsze 
technologie rozwoju leków. Możliwa 
stanie się medycyna precyzyjna, której 
ostatecznym celem jest wyleczenie, a nie 
tylko lecenie chorób oraz zmniejszenie 
tempa wzrostu wydatków na opiekę 
zdrowotną.

Or. en

Poprawka 95
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wyzwania dla europejskiej gospodarki 
ekologicznej: bezpieczeństwo
żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania morskie

Or. en

Poprawka 96
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – podpunkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 97
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 98
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów 
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 

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

wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Na szczególną uwagę 
zasługuje rolnictwo na obszarach 
nawadnianych, ponieważ zwykle wiąże się 
z intensywniejszym korzystaniem z wód 
oraz z budową infrastruktury, która może 
wpływać na ekosystemy. Należy rozważyć 
odpowiednie wykorzystanie oczyszczonych 
ścieków jako sposobu zwiększenia 
wydajności produkcji i poradzenia sobie 
ze zmianą klimatu, a jednocześnie 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju i 
odporności na niedobory wód do celów 
nawadniania w rolnictwie. Szczególnie 
istotne znaczenie ma ograniczenie 
wypłukiwania składników odżywczych z 
ziem uprawnych do ekosystemów 
naziemnych i wodnych oraz unikanie 
zanieczyszczeń rozproszonych za 
pośrednictwem wód podziemnych 
wracających do części wód 
powierzchniowych. Doskonalenie 
genetyczne roślin i zwierząt pod względem 
zdolności adaptacyjnych i wydajności 
będzie wymagało wszystkich 
odpowiednich konwencjonalnych i 
nowoczesnych metod chowu w celu 
lepszego wykorzystania zasobów 
genetycznych. Należy zwrócić uwagę na 
gospodarowanie glebą w gospodarstwie 
rolnym w celu podniesienia jej 
urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników. 
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
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będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 99
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społeczne dóbr publicznych 
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
magazynowanie wód i regulowanie 
stosunków wodnych, krajobraz, 
ograniczenie erozji oraz sekwestracja 
dwutlenku węgla i ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. Działania badawcze 
będą wspierać dostawy tych dóbr i usług 
publicznych poprzez dostarczenie 
rozwiązań w zakresie gospodarowania, 
narzędzi wspierających proces decyzyjny 
oraz ocenę ich wartości pozarynkowej. Do 
szczególnych kwestii, którymi należy się
zająć, należy identyfikacja systemów 
rolnych i leśnych oraz wzorcowych 
krajobrazów, w których cele te zostaną 
prawdopodobnie osiągnięte. Zmiany w 
aktywnym zarządzaniu systemami rolnymi, 
w tym zastosowanie technologii i zmiana 
praktyk, dodatkowo obniżą emisję gazów 
cieplarnianych oraz zwiększą zdolność 
sektora rolnictwa do przystosowywania się 
do niekorzystnych skutków zmiany 
klimatu. Wymaga to również 
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zintegrowanego gospodarowania wodami 
z naturalnych części wód i źródeł 
alternatywnych (np. oczyszczone ścieki) 
do celów nawadniania (rolnictwo, 
krajobraz i leśnictwo), 
przywracania/poprawy stanu środowiska 
naturalnego, zwalczania pożarów lasów, 
aktywności rekreacyjnych i zaopatrzenia 
ludności.

Or. en

Poprawka 100
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szanse rozwoju społeczności wiejskich 
będą pobudzone poprzez zwiększenie ich 
zdolności do produkcji pierwotnej i dostaw 
usług ekosystemowych oraz stworzenie 
możliwości wytwarzania nowych i 
zróżnicowanych produktów (żywność, 
pasza, materiały, energia), które 
zaspokajają wzrastający popyt na 
niskoemisyjne systemy dostaw o krótkim 
łańcuchu. Należy przeprowadzić badania 
społeczno-ekonomiczne oraz rozwijać 
nowe koncepcje i innowacje 
instytucjonalne w celu zapewnienia 
spójności terenów wiejskich i 
powstrzymania ich gospodarczej i 
społecznej marginalizacji, wspierać 
dywersyfikację działalności gospodarczej 
(również w sektorze usług), zapewnić 
właściwe relacje między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, ułatwić wymianę, 
demonstrację i innowację oraz 
upowszechnianie wiedzy i innowacji oraz 
wspierać wspólne zarządzanie zasobami. 
Ponadto należy przyjrzeć się możliwym 
sposobom przekształcenia dóbr 
publicznych na obszarach wiejskich w 
lokalne lub regionalne korzyści społeczo-
ekonomiczne. Określone na poziomie 

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

regionalnym i lokalnym potrzeby w 
zakresie innowacji będą uzupełnione przez 
przekrojowe działania badawcze na 
poziomie międzyregionalnym i 
europejskim. Dzięki zapewnieniu 
niezbędnych narzędzi analitycznych, 
wskaźników, modeli i działań 
ukierunkowanych na przyszłość projekty 
badawcze będą wspierać decydentów 
politycznych i inne podmioty w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie odpowiednich 
strategii, działań politycznych i regulacji 
prawnych nie tylko w odniesieniu do 
obszarów wiejskich, ale całej gospodarki 
ekologicznej. Narzędzia i dane, w tym 
opracowane i zebrane w procesie 
wdrażania dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej1, są potrzebne 
również w celu umożliwienia właściwej 
oceny ewentualnych rozwiązań 
kompromisowych w zakresie różnych 
rodzajów użytkowania zasobów (ziemi, 
wody i innych surowców) ora produktów 
gospodarki ekologicznej. Oceniona
zostanie społeczno-ekonomiczna ocena 
porównawcza systemów rolniczych i 
leśnych oraz ich zrównoważonego 
działania z wykorzystaniem kryteriów 
społecznych, gospodarczych i 
ekologicznych.

_______________
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Poprawka 101
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 102
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – podpunkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jedną z głównych cech charakteryzujących 
żywe zasoby wodne jest ich odnawialność 

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

oraz fakt, że ich zrównoważona 
eksploatacja wymaga dogłębnego poznania 
ekosystemów wodnych oraz ich wysokiej 
jakości i wydajności. Ogólnym celem jest 
zrównoważona eksploatacja żywych 
zasobów wodnych w celu czerpania 
maksymalnych korzyści gospodarczych z 
europejskich oceanów, mórz, rzek i innych 
części wód. Obejmuje on potrzebę 
optymalizacji zrównoważonego wkładu 
rybołówstwa i akwakultury w 
bezpieczeństwo żywnościowe w 
kontekście gospodarki światowej,
zwłaszcza obniżenia znaczącej zależności 
Unii od importu owoców morza (około 
60% całkowitego europejskiego spożycia 
owoców morza jest uzależnione od 
importu, a Unia jest największym na 
świecie importerem produktów 
rybołówstwa) oraz pobudzenie 
biotechnologii morskich do napędzania 
ekologicznego wzrostu w tej dziedzinie. 
Będzie to dotyczyć wszechstronnej wiedzy 
naukowej i technologicznej dotyczącej 
mórz, w celu odblokowania potencjału 
mórz i wód śródlądowych w szerokim 
zakresie przemysłów morskich, a 
jednocześnie ochrony środowiska 
naturalnego i dostosowania do zmiany 
klimatu. Zgodnie z bieżącymi ramami 
politycznymi działania w zakresie badań 
będą miały decydujące znaczenie dla 
podejścia ekosystemu do zarządzania
zasobami naturalnymi i ich eksploatacji 
oraz nadania odpowiednim sektorom 
ekologicznego wymiaru.

Or. en

Poprawka 103
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 2 – podpunkt 2.4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4. Zrównoważone i konkurencyjne 2.4. Zrównoważone i konkurencyjne 
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sektory przemysłu oparte na biologii sektory przemysłu oparte na biologii oraz 
wsparcie rozwoju europejskiej gospodarki 
ekologicznej

Or. en

Poprawka 104
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 3 – podpunkt 3.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 105
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 3 – podpunkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

Or. en

Poprawka 106
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 107
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 108
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1

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 

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 
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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.

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 odległych lokalizacji i 
lokalizacji o niekorzystnych warunkach 
pogodowych za pomocą odpowiednich 
narzędzi modelowania atmosfery i mórz.

Or. en

Poprawka 109
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit drugi

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 
procesów produkcyjnych i produktów o 
wyższej wydajności, demonstracja i 
testowanie masowej produkcji w dążeniu 
do zastosowania na wielką skalę oraz 
długotrwałe badania nowatorskich 
technologii. Innowacyjne rozwiązania w 
zakresie integracji systemów powinny być 
wdrożone do 2020 r. Główny nacisk 
zostanie położony na rozwój i 
demonstrację usprawnionego interfejsu 
sieci (pojemność sieci i aktywne inwertery 
zapewniające usługi dla funkcjonowania 
sieci energii elektrycznej) oraz 
usprawnienie interfejsu budynków 
(zaawansowane, wielofunkcyjne moduły 
fotowoltaiczne oraz elementy 
równoważenia systemów ze szczególnymi 
funkcjami dla integracji w budynkach).
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Or. en

Poprawka 110
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit trzeci

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 
Priorytetem będą rozwiązania, w których 
produkcja energii elektrycznej z energii 
słonecznej ma być efektywnie połączona z 
innymi odnawialnymi źródłami energii, 
na przykład biomasą w elektrowniach 
hybrydowych, które umożliwią stałe 
wytwarzanie energii elektrycznej lub inne 
zastosowania, na przykład odsalanie wody 
morskiej.

Or. en

Poprawka 111
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 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 



PR\903346PL.doc 81/132 PE489.688v01-00

PL

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 skłądowania. 
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

Uzasadnienie

Treść przeniesiona do podpunktu 3.2.4c.

Poprawka 112
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4
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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 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. Oprócz 
instalacji pilotowych w projektach 
demonstracyjnych należy uwzględnić 
odpowiednie systemy zarządzania 
opierające się na informacji pochodzącej z 
narzędzi monitorowania i prognozowania, 
służących ochronie aktywów.

Or. en

Poprawka 113
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.4a. Magazynowanie energii ze źródeł
odnawialnych
Wraz z wzrastającym wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii coraz 
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ważniejszą kwestią staje się potrzeba 
magazynowania sporadycznej energii ze 
źródeł odnawialnych. Rozwój technologii 
magazynowania będzie koniecznością, 
zarówno w zakresie magazynowania 
krótkoterminowego (rezerwa minutowa w 
kontroli sieci trzeciego stopnia), jak i 
zastosowań długoterminowych od godzin 
po magazynowanie sezonowe. Szeroki 
zakres czasowy wymaga szerokiego 
spektrum technologii. Celem jest 
opracowanie różnych sposobów 
wykorzystujących magazynowanie 
elektryczne (np. superkondensatory, różne 
rodzaje baterii) i magazynowanie 
mechaniczne (np. koła zamachowe, 
adiabatyczne sprężanie gazu) oraz 
magazynowanie chemiczne (np. 
produkcja wodoru w elektrolizie 
elastycznej, konwersja na metan lub inne 
węglowodory). W tym przypadku te 
pierwsze sposoby (magazynowanie 
elektryczne i mechaniczne) służą raczej 
magazynowaniu krótkoterminowemu, z 
uwagi na ich wysoką wydajność 
konwersji. Ponieważ wydajność sposobu 
okrężnego jest mniejsza, ostatni sposób, 
nazywany „zamianą energii elektrycznej 
na gaz” zapewnia ogromny potencjał nie 
tylko długoterminowego magazynowania 
energii. Umożliwia również połączenie 
magazynowania energii z wytwarzaniem 
paliw alternatywnych dla transportu 
(lotniczego) oraz z produkcją 
chemikaliów. Wreszcie technologia 
„zamiany energii elektrycznej na gaz” 
zapewnia najwyższy potencjał 
wykorzystania CO2 (CCU) poprzez 
wykorzystanie wodoru z hydrolizy do 
metanizacji CO2. Energetyka wodna 
oparta na magazynowaniu wody i 
systemach odwracalnych również może 
odgrywać istotną rolę w większym 
wykorzystaniu innych form energii 
odnawialnej, której nie można 
magazynować w celu zaspokojenia popytu 
szczytowego.



PE489.688v01-00 84/132 PR\903346PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 114
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.4b. Zdecentralizowane wytwarzanie 
energii
Rozproszone wytwarzanie energii, na 
przykład mikrogeneracja energii 
elektrycznej, odgrywa istotną rolę w 
izolowanych regionach lądowych i na 
wyspach. Nadal badane będą odpowiednie 
rozwiązania w zakresie wytwarzania 
energii i systemów jej magazynowania.
W ramach współpracy międzynarodowej z 
krajami rozwijającymi się wspierane będą 
działania służące likwidacji ubóstwa.

Or. en

Poprawka 115
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.4c. Rozwijanie konkurencyjnych i 
bezpiecznych dla środowiska technologii 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest najważniejszym 
wariantem, jaki musi być szeroko 
stosowany na świecie na skalę komercyjną 
w celu sprostania wyzwaniu polegającemu 
na wprowadzeniu do 2050 r. 
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu. 
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze 
energetyki opartym na elektrowniach 
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opalanych węglem i gazem w porównaniu 
z równoważnymi elektrowniami, w 
których nie stosuje się technologii CCS, 
oraz w instalacjach przemysłowych o 
wysokim zużyciu energii.
Ponadto wychwytywanie i wykorzystanie 
dwutlenku węgla (CCU) zapewnia 
możliwość dającego wartość dodaną 
zastosowania CO2 wychwyconego z 
elektrowni i instalacji przemysłowych. 
Zademonstrowanie i opracowanie metod 
ponownego wykorzystania wychwyconego 
CO2 zapewni lepiej zrównoważony 
charakter technologii wychwytywania 
dwutlenku węgla oraz zwiększy akceptację 
społeczną dla technologii CCS i CCU w 
przyszłości. Należy rozwijać systemy i 
technologie CCU służące konwersji CO2 
na takie produkty, jak substancje 
chemiczne, nawozy, paliwa i biooleje.
Należy zbadać nowe technologie 
magazynowania, w tym składowanie w 
produktach chemicznych (zamiana 
dwutlenku węgla na substancje 
chemiczne), opartą na gazie syntetycznym 
produkcję paliw do celów 
magazynowania, a także opracowanie 
tanich i tolerancyjnych na paliwo 
technologii gazyfikacji, niezbędnych dla 
tych systemów. Ponadto konieczny jest 
terminowy rozwój niezawodnej 
infrastruktury CO2, ponieważ większość 
elektrowni, w których spala się paliwa 
kopalne, i innych źródeł CO2 nie będzie 
położona w pobliżu miejsc składowania.
W szczególności wspierana będzie 
demonstracja pełnego łańcucha CCS lub 
CCU w celu otrzymania 
reprezentatywnego zestawu różnych 
wariantów technologicznych w zakresie 
wychwytywania, wykorzystania, 
transportu i składowania. Towarzyszyć jej 
będą badania nad rozwojem 
skuteczniejszych technologii 
energetycznych i wychwytywania, 
lepszych elementów, zintegrowanych 
systemów i procesów w odniesieniu do 
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elektrowni opalanych paliwami kopalnymi 
oraz innych wysokoemisyjnych sektorów 
przemysłu, jakie wejdą do eksploatacji po 
2020 r. Ponadto prowadzone będą 
badania nad bezpiecznym składowaniem 
geologicznym i racjonalnymi 
rozwiązaniami w zakresie wykorzystania 
wychwyconego CO2 służące 
komercyjnemu zastosowaniu technologii 
CCS i CCU.

Or. en

Poprawka 116
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – podpunkt 3.3.3

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 przeprowadzenia do 2020 r. 
demonstracji poprzedzającej 
wykorzystanie komercyjne.

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 lub piroelektrycznego 
rozkładu wody w niskiej temperaturze. 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 
przeprowadzenia do 2020 r. demonstracji 
poprzedzającej wykorzystanie komercyjne.

Or. en
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Poprawka 117
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4a. Elastyczne i wydajne elektrownie 
opalane paliwami kopalnymi –
umożliwienie wykorzystania sporadycznej 
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 
elektrycznej z różnych źródeł 
odnawialnych do sieci.

Or. en
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Poprawka 118
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.8 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety w procesie decyzyjnym i 
wprowadzaniu na rynek powinny opierać 
się na sukcesie inicjatywy „Inteligentna 
Energia-Europa”, realizowanej przez 
Agencję Wykonawczą ds. 
Konkurencyjności i Innowacyjności 
(EACI), która od jej utworzenia w 2003 r. 
zapewniła finansowanie dla ponad 500 
projektów 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 119
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.8 – akapit pierwszy

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)24 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 

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)24 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 
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koordynacji badań i innowacji w dziedzinie 
energetyki w całej Unii.

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.

Or. en

Poprawka 120
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – podpunkt 4.1.1 – akapit pierwszy –
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 (np. cząstek stałych) 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.

Or. en

Poprawka 121
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel ten można osiągnąć poprzez 
wprowadzenie w pełni łączonego systemu 
transportu „od drzwi do drzwi” oraz 

Cel ten można osiągnąć poprzez 
wprowadzenie w pełni łączonego systemu 
transportu „od drzwi do drzwi” oraz 
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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.

unikanie zbędnego korzystania z 
transportu. Oznacza to zachęcanie do 
większej integracji środków transportu, 
optymalizacji łańcuchów transportowych i 
lepszej integracji usług transportowych, 
wykorzystania nowych i wydajniejszych 
systemów nawigacji, na przykład EGNOS 
i Galileo. Te innowacyjne rozwiązanie 
ułatwią ponadto dostępność, również dla 
starzejącej się populacji i wrażliwych 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 122
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit pierwszy

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, są 
największą szansą osiągnięcia tych celów.

Or. en
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Poprawka 123
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit drugi – litera 
a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Innowacyjne technologie zarządzania 
ruchem lotniczym przyczynią się znaczącej 
poprawy bezpieczeństwa i efektywności w 
warunkach szybko wzrastającego popytu, 
w dążeniu do podniesienia punktualności, 
skrócenia czasu przebywania w portach 
lotniczych w związku z procedurami 
podróży oraz zapewnienia elastyczności 
systemu transportu lotniczego. Wdrożenie i 
dalsza realizacja Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej uzyska wsparcie w 
postaci rozwiązań dotyczących większej 
automatyzacji i niezależności w 
zarządzaniu ruchem lotniczym i kontroli 
samolotów, lepszej integracji elementów 
powietrznych i naziemnych oraz 
nowatorskich rozwiązań ukierunkowanych 
na efektywną i bezproblemową obsługę 
pasażerów i towarów w ramach systemu 
transportu.

(a) Innowacyjne technologie zarządzania 
ruchem lotniczym przyczynią się znaczącej 
poprawy bezpieczeństwa i efektywności w 
warunkach szybko wzrastającego popytu, 
w dążeniu do podniesienia punktualności, 
skrócenia czasu przebywania w portach 
lotniczych w związku z procedurami 
podróży oraz zapewnienia elastyczności 
systemu transportu lotniczego. 
Innowacyjne systemy nawigacji 
wykorzystujące europejski GNSS, na 
przykład EGNOS, zoptymalizują 
podchodzenie do lądowania, zwiększą 
bezpieczeństwo lotów i zmniejszą zużycie 
paliwa, pozwalając na lepsze 
wykorzystanie dużych lotnisk i pełne 
wykorzystanie mniejszych. Wdrożenie i 
dalsza realizacja Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej uzyska wsparcie w 
postaci rozwiązań dotyczących większej 
automatyzacji i niezależności w 
zarządzaniu ruchem lotniczym i kontroli 
samolotów, lepszej integracji elementów 
powietrznych i naziemnych oraz 
nowatorskich rozwiązań ukierunkowanych 
na efektywną i bezproblemową obsługę 
pasażerów i towarów w ramach systemu 
transportu.

Or. en

Poprawka 124
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit drugi – litera 
c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W transporcie kolejowym i drogowym (c) W transporcie kolejowym i drogowym 
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optymalizacja zarządzania siecią poprawi 
efektywne wykorzystywanie infrastruktury 
i ułatwi działania transgraniczne. Zostaną 
wprowadzone szczegółowe wspólne 
systemy zarządzania ruchem drogowym i 
systemy informacyjne oparte na 
komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-
infrastruktura.

optymalizacja zarządzania siecią poprawi 
efektywne wykorzystywanie infrastruktury 
i ułatwi działania transgraniczne. Zostaną 
wprowadzone szczegółowe wspólne 
systemy zarządzania ruchem drogowym i 
systemy informacyjne oparte na 
komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-
infrastruktura oraz na europejskich 
systemach nawigacji satelitarnej.

Or. en

Poprawka 125
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit drugi

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, inne 
gazy cieplarniane, jak i na cząstki stałe,
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 126
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – podpunkt 5.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lepsze zrozumienie przyczyn i ewolucji 
zmiany klimatu oraz dokładniejsze 
prognozy klimatyczne mają dla 
społeczeństwa kluczowe znaczenie ze 

Lepsze zrozumienie przyczyn i ewolucji 
zmiany klimatu oraz dokładniejsze 
prognozy klimatyczne mają dla 
społeczeństwa kluczowe znaczenie ze 
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względu na ochronę życia, majątku i 
infrastruktur oraz zapewnienie skutecznego 
sposobu podejmowania decyzji. 
Odgrywają też zasadniczą rolę w ciągłym 
doskonaleniu bazy wiedzy naukowej 
obejmującej czynniki, procesy i 
mechanizmy wpływające na klimat oraz 
informacje zwrotne związane z działaniem 
oceanów, ekosystemów ziemskich i 
atmosfery. Lepsze prognozowanie 
klimatyczne w odpowiedniej skali 
czasowej i przestrzennej będzie wspierane 
poprzez opracowanie bardziej dokładnych 
scenariuszy i modeli, w tym w pełni 
sprzężonych modeli systemu ziemskiego.

względu na ochronę życia, działalności 
gospodarczej, majątku i infrastruktur oraz 
zapewnienie skutecznego sposobu 
podejmowania decyzji. Odgrywają też 
zasadniczą rolę w ciągłym doskonaleniu 
bazy wiedzy naukowej obejmującej 
czynniki, procesy i mechanizmy 
wpływające na klimat oraz informacje 
zwrotne związane z działaniem oceanów, 
ekosystemów ziemskich i atmosfery, a 
także regionów polarnych. Lepsze 
prognozowanie klimatyczne w 
odpowiedniej skali czasowej i 
przestrzennej będzie wspierane poprzez 
opracowanie bardziej dokładnych 
scenariuszy i modeli, w tym w pełni 
sprzężonych modeli systemu ziemskiego.

Or. en

Poprawka 127
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – podpunkt 5.1.2

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 

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. Na przykład 
zmiany klimatu prawdopodobnie zwiększą 
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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.

częstotliwość występowania 
ekstremalnych zjawisk hydrologicznych 
(powodzi i suszy), co będzie miało 
ogromny wpływ na zasoby wodne, 
ekosystemy oraz trwałość aktywności 
gospodarczej w jej obecnym kształcie. 
Szczególnie istotne znaczenie ma wpływ 
na dostępność wody. W wielu regionach 
Unii nasilą się niedobory i pojawi się 
bardziej nierówne rozmieszczenie w 
przestrzeni i czasie, co będzie wymagało 
nowych form gospodarowania. 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 szczególne 
cechy wysp i regionów najbardziej 
oddalonych oraz 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 wpływ na 
zatrudnienie i poziom życia wrażliwych 
grup.

Or. en
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Poprawka 128
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – podpunkt 5.1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejształcenie Unii do 2050 r. w 
konkurencyjną gospodarkę, efektywną
pod względem wykorzystania zasobów i 
odporną na zmianę klimatu wymaga 
opracowania skutecznych, 
długoterminowych strategii 
niskoemisyjnych i dokonania znaczącego 
postępu w zakresie innowacyjności. 
Badania obejmą ocenę zagrożeń 
środowiskowych i społeczno-
gospodarczych, możliwości i skutki 
wariantów łagodzenia zmian klimatu. 
Przyczynią się do wspierania rozwoju i 
weryfikacji nowych modeli dotyczących 
klimatu, energii i gospodarki, z 
uwzględnieniem instrumentów 
ekonomicznych i odpowiednich czynników 
zewnętrznych w celu zbadania wariantów 
polityki łagodzenia zmian klimatu i 
niskoemisyjnych metod technologicznych 
w różnej skali oraz w kluczowych 
sektorach gospodarczych i społecznych na 
poziomie unijnym i globalnym. Działania 
ułatwią innowacje technologiczne, 
instytucjonalne i społeczno-gospodarcze 
poprzez lepsze powiązania między 
badaniami i zastosowaniem oraz między 
przedsiębiorcami, użytkownikami 
końcowymi, naukowcami i instytucjami 
naukowymi.

Przekształcenie Unii do 2050 r. w 
konkurencyjne społeczeństwo, efektywne
pod względem wykorzystania zasobów i
odporne na zmianę klimatu wymaga 
opracowania skutecznych, 
długoterminowych strategii 
niskoemisyjnych i dokonania znaczącego 
postępu w zakresie innowacyjności. 
Badania obejmą ocenę zagrożeń 
środowiskowych i społeczno-
gospodarczych, możliwości i skutki 
wariantów łagodzenia zmian klimatu. 
Przyczynią się do wspierania rozwoju i 
weryfikacji nowych modeli dotyczących 
klimatu, energii i gospodarki, z 
uwzględnieniem instrumentów 
ekonomicznych i odpowiednich czynników 
zewnętrznych w celu zbadania wariantów 
polityki łagodzenia zmian klimatu i 
niskoemisyjnych metod technologicznych 
w różnej skali oraz w kluczowych 
sektorach gospodarczych i społecznych na 
poziomie unijnym i globalnym. Działania 
ułatwią innowacje technologiczne, 
instytucjonalne i społeczno-gospodarcze 
poprzez lepsze powiązania między 
badaniami i zastosowaniem oraz między 
przedsiębiorcami, użytkownikami 
końcowymi, naukowcami i instytucjami 
naukowymi. Skuteczne i wydajne 
gospodarowanie wodami będzie 
nieuchronnie odgrywało kluczową rolę 
jako składnik polityki łagodzenia. 
Rozszerzy się zakres obszarów półsuchych 
i narażonych na niedobory wody w UE, 
które poważnie odczują negatywne skutki 
zmiany klimatu. Zmniejszenie dostępności 
wody, zwiększenie częstotliwości i 
intensywności zjawisk ekstremalnych oraz 
zasadniczo bardziej nierówne 
rozmieszczenie dostępnych zasobów 
wodnych będzie wymagało niezwykle 
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wydajnych praktyk gospodarowania 
wodami, lepszego zarządzania popytem, a 
w niektórych przypadkach – zwiększenia 
magazynowania wody dla zwiększenia 
bezpiecznego przepływu wody. Potrzebne 
są badania dotyczące sposobów 
minimalizacji skutków ekologicznych 
takich działań łagodzących.

Or. en

Poprawka 129
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2. Zrównoważone gospodarowanie 
zasobami naturalnymi i ekosystemami

5.2. Ochrona środowiska naturalnego, 
zrównoważone gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, wodą, różnorodnością 
biologiczną i ekosystemami

Or. en

Poprawka 130
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – akapit pierwszy

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 

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, 
leśnictwo, 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, 
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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.

ekosystemy ulegają degradacji w stopniu 
przekraczającym zdolność przyrody do ich 
regeneracji, a zasoby środowiskowe są 
nadmiernie eksploatowane, a nawet 
niszczone (np. zjawiska ekstremalnych 
pożarów lasów). 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

Poprawka 131
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – akapit drugi

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 ich ochrony w sposób 
zapewniający trwałą równowagę między 
ograniczonymi zasobami a potrzebami 
społeczeństwa i gospodarki.

Dla osiągnięcia tego celu badania i 
innowacje skoncentrują się na 
następujących zagadnieniach:

Or. en

Poprawka 132
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1
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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. Lepsze 
poznanie czynników środowiskowych 
wpływających na zdrowie i dobrostan oraz 
mechanizmów pośredniczących jest 
konieczne w celu uzyskania dowodów 
świadczących o skutecznych strategiach 
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 
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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. W odniesieniu 
do wód planuje się strategie zarządzania 
łączące naturalne części wód i źródła 
alternatywne (np. oczyszczone ścieki) dla 
często wzajemnie sprzecznych sposobów 
użytkowania (rolnictwo, ochrona 
krajobrazu, przywracanie/poprawa stanu 
środowiska naturalnego, zwalczanie 
pożarów lasów, aktywność rekreacyjna i 
zaopatrzenie ludności). Należy zwrócić 
uwagę na ilościowy i jakościowy stan 
naturalnych części wód, zwłaszcza
wykorzystywanych do poboru wody pitnej.
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 ekosystemów i ich zdolność 
do adaptacji oraz przez bioróżnorodność.
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Poprawka 133
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.2

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 
społeczeństwa o wynikach badań i 
zwiększenia udziału obywateli w procesie 

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 i ich skutków
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, regiony polarne,
jakość powietrza, bioróżnorodność, 
wykorzystanie gruntów, pożary lasów i 
gleby. Odporność społeczeństw i 
ekosystemów na katastrofy, w tym klęski 
żywiołowe, uwzględniając pożary lasów,
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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podejmowania decyzji. interesów. Szczególną uwagę zwróci się na 
zagadnienia lepszego informowania 
społeczeństwa o wynikach badań, 
zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji oraz akceptacji 
społecznej dla innowacji i technologii 
innowacyjnych.

Or. en

Poprawka 134
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2.2 a. Zrównoważone wykorzystanie 
środowiska przybrzeżnego i morskiego
Zmiana klimatu i eksploatacja zasobów to 
dwa największe zagrożenia dla 
ekosystemów. Ochrona zasobów 
naturalnych i zrównoważone zarządzanie 
nimi, ocena różnorodności biologicznej i 
jej ochrona w ekosystemach 
przybrzeżnych i morskich (w tym na 
głębokim morzu) za pomocą 
innowacyjnych narzędzi obserwacji i 
monitorowania ma ogromne znaczenie. 
Wiedza powinna skupiać się na rozwoju 
nowych koncepcji i narzędzi odporności 
ekosystemów na zagrożenia naturalne 
oraz na skutki zmiany klimatu i 
działalności społeczno-gospodarczej, które 
wywierają dodatkową presję na 
ekosystemy. Należy to osiągnąć dzięki 
opartemu na podstawach naukowych 
zarządzaniu z udziałem społeczeństwa, 
wspieraniu rozwoju zrównoważonych 
usług wydajnie wykorzystujących zasoby 
morskie, w tym usługi niezwiązane z 
eksploatacją i w oparciu o rzetelną wiedzę 
o tematyce ekosystemów morskich. To 
podejście musi uwzględniać strukturę 
ekosystemów morskich, ich funkcje i 
usługi. Ponadto należy zagwarantować 
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łagodzenie zagrożeń dla przybrzeżnej i 
morskiej różnorodności biologicznej (w 
tym zmian i fragmentacji siedlisk, 
gatunków inwazyjnych, nadmiernej 
eksploatacji i zanieczyszczenia). Promocja 
i poprawa narzędzi morskiego planowania 
przestrzennego, w tym ochrona wybrzeży i 
chronionych obszarów morskich.

Or. en

Poprawka 135
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – podpunkt 5.3.2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5.3.2. Propagowanie zrównoważonego 
zaopatrzenia i stosowania surowców, w 
tym surowców mineralnych pochodzących 
z lądu i morza, obejmujące poszukiwania, 
wydobycie, przetwarzanie, recycling i 
odzyskiwanie

Or. en

Poprawka 136
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – podpunkt 5.3.2

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. 

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. 
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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.

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

Poprawka 137
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – podpunkt 5.3.4 – akapit pierwszy a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przykładem jest zwiększająca się 
zależność europejskiego przemysłu 
chemicznego od zewnętrznych źródeł ropy 
naftowej i gazu ziemnego jako surowców 
chemicznych. Dlatego 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 
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węglowodorów, na przykład rodzimych 
zasobów węgla, dla europejskiego 
przemysłu chemicznego.

Or. en

Poprawka 138
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.4. Umożliwienie przekształcenia 
gospodarki w ekologiczną poprzez 
innowacje ekologiczne

5.4. Umożliwienie przekształcenia do 
zrównoważonego społeczeństwa i 
gospodarki poprzez innowacje ekologiczne

Or. en

Poprawka 139
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu wspieranie 
wszystkich form innowacji ekologicznych 
umożliwiających przekształcenie 
gospodarki w gospodarkę ekologiczną.

Działanie ma więc na celu wspieranie 
wszystkich form innowacji ekologicznych 
umożliwiających przekształcenie do 
zrównoważonego społeczeństwa i
gospodarki.

Or. en

Poprawka 140
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.4 – podpunkt 5.4.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.4.1. Doskonalenie innowacyjnych 
ekologicznie technologii, procesów, usług i 
produktów oraz tworzenie bodźców do ich 
wprowadzenia na rynek

5.4.1. Doskonalenie innowacyjnych 
ekologicznie technologii, procesów, usług i 
produktów



PR\903346PL.doc 105/132 PE489.688v01-00

PL

Or. en

Poprawka 141
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.4 – podpunkt 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 
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.

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 
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. W obecnym kontekście 
gospodarczym należy priorytetowo 
potraktować udzielenie przedsiębiorstwom 
prywatnym, z naciskiem na MŚP, 
wsparcia przy wprowadzaniu 
innowacyjnych koncepcji środowiskowych 
na rynek, jak skutecznie czyniły w 
przeszłości ekoinnowacyjne projekty 
powielania rynkowego. Nacisk zostanie 
położony na ułatwienie przejścia od etapu 
badań do wprowadzenia na rynek, z 
udziałem przemysłu, a w szczególności
MŚP, od opracowania prototypów po ich 
demonstrację przedkomercyjną. 
Nawiązywanie kontaktów w sieci przez 
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innowatorów w zakresie ekologii również 
będzie miało na celu poprawę 
upowszechniania wiedzy i lepsze 
powiązanie dostaw z popytem.

Or. en

Poprawka 142
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.4 – podpunkt 5.4.1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie pierwszych zastosowań i 
powielania rynkowego ekoinnowacyjnych 
rozwiązań bliskich komercjalizacji
Dość często zdarza się, że bardzo 
obiecujące i zaawansowanie techniczne 
technologie, procesy, usługi i produkty 
ekoinnowacyjne nie trafiają na rynek ze 
względu na wyzwania poprzedzające 
komercjalizację oraz ryzyko rezydualne 
związane ze zwiększaniem skali. 
Rozwiązania ekoinnowacyjne, które 
zostały zademonstrowane od strony 
technicznej, nie osiągają swojego pełnego 
potencjału środowiskowego i 
gospodarczego, ponieważ prywatni 
inwestorzy uznają wprowadzenie ich na 
rynek za zbyt ryzykowne. Dotyczy to w 
szczególności rozwiązań pochodzących z 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i innowacyjnych MŚP. Celem 
będzie wsparcie przedmiotowych 
projektów za pomocą pierwszych 
zastosowań i powielania rynkowego 
technik, produktów, usług i praktyk 
ekoinnowacyjnych istotnych dla Unii, 
które zostały już z powodzeniem 
zademonstrowane od strony technicznej, 
lecz ze względu na ryzyko rezydualne nie 
zdołały jeszcze wejść na rynek. Działania 
powinny przyczynić się do likwidacji 
barier dla rozwoju i szerokiego 
zastosowania ekoinnowacji, stworzenia 



PR\903346PL.doc 107/132 PE489.688v01-00

PL

lub poszerzenia rynków dla 
przedmiotowych rozwiązań oraz 
zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw z Unii, zwłaszcza MŚP, na 
rynkach światowych.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia niezwykle udanego programu ekoinnowacyjnego powielania 
rynkowego (program na rzecz konkurencyjności i innowacji), prowadzonego przez EACI, w 
programie „Horyzont 2020” należy uwzględnić wsparcie dla powielania rynkowego jako 
odrębny punkt. Rozróżnienie ekoinnowacyjnych badań i innowacji od ekoinnowacyjnego 
powielania rynkowego zapewnia korzyść w postaci podkreślenia odmiennego charakteru obu 
projektów służących zapewnieniu ciągłości programu ekoinnowacji, który dotychczas był 
zdecydowanie najpopularniejszym programem KE dla ekoinnowatorów w 
przedsiębiorstwach.

Poprawka 143
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.4 – podpunkt 5.4.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekształcenie gospodarki w ekologiczną 
wymaga zmian strukturalnych i 
instytucjonalnych. Badania i innowacje 
skupią uwagę na głównych barierach 
zmian społecznych i rynkowych i zostaną 
ukierunkowane na stworzenie 
konsumentom, wyróżniającym się 
przedsiębiorcom i decydentom 
politycznym nowych możliwości 
przyjmowania innowacyjnych i 
zrównoważonych wzorców zachowania. 
Opracowane zostaną solidne i przejrzyste 
narzędzia, metody i modele przeznaczone 
do oceny i ułatwienia głównych zmian 
społecznych i instytucjonalnych 
niezbędnych dla ukierunkowania 
paradygmatu w stronę gospodarki 
ekologicznej. Przedmiotem badań będą 
sposoby propagowania zrównoważonych 
wzorców konsumpcji, obejmujące badania 
społeczno-ekonomiczne, nauki 
behawioralne, udział uczestników i 

Przekształcenie do zrównoważonego 
społeczeństwa i gospodarki wymaga zmian 
strukturalnych i instytucjonalnych. Badania 
i innowacje skupią uwagę na głównych 
barierach zmian społecznych i rynkowych i 
zostaną ukierunkowane na stworzenie 
konsumentom, wyróżniającym się 
przedsiębiorcom i decydentom 
politycznym nowych możliwości 
przyjmowania innowacyjnych i 
zrównoważonych wzorców zachowania. 
Opracowane zostaną solidne i przejrzyste 
narzędzia, metody i modele przeznaczone 
do oceny i ułatwienia głównych zmian 
społecznych i instytucjonalnych 
niezbędnych dla ukierunkowania 
paradygmatu w stronę gospodarki 
ekologicznej. Przedmiotem badań będą 
sposoby propagowania zrównoważonych 
wzorców konsumpcji, obejmujące badania 
społeczno-ekonomiczne, nauki 
behawioralne, udział uczestników i 
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społeczną akceptację dla innowacji, jak 
również działania na rzecz lepszego 
komunikowania się i podniesienia 
świadomości społecznej. W pełni zostaną 
wykorzystane działania demonstracyjne.

społeczną akceptację dla innowacji, jak 
również działania na rzecz lepszego 
komunikowania się i podniesienia 
świadomości społecznej. W pełni zostaną 
wykorzystane działania demonstracyjne.

Or. en

Poprawka 144
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.5a. Dziedzictwo kulturowe
Strategie, metodyki i narzędzia badawcze 
potrzebne dla umożliwienia dynamicznego 
i zrównoważonego dziedzictwa 
kulturowego w Europie w reakcji na 
zmianę klimatu. Dziedzictwo kulturowe w 
swoich zróżnicowanych formach 
fizycznych zapewnia żywy kontekst dla 
odpornych społeczności reagujących na 
wielowariantowe zmiany. Badania w 
zakresie dziedzictwa kulturowego 
wymagają podejścia 
wielodyscyplinarnego, w celu lepszego 
zrozumienia materiału historycznego. 
Działania skupiają się na określeniu 
poziomów odporności za pomocą 
obserwacji, monitorowania i 
modelowania, a także zapewniają lepsze 
zrozumienie postrzegania zarówno zmian 
klimatu, jak i zagrożeń sejsmicznych i 
wulkanicznych przez społeczności oraz 
reagowania na nie.

Or. en

Poprawka 145
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne
społeczeństwa

6. Europa w zmieniającym się świecie –
integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa

Or. en

Poprawka 146
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – akapit drugi

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, 
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. 
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. Program 
naukowy powinien umożliwić pogłębioną 
analizę przestrzeni społecznej miast 
europejskich, począwszy od jej dynamiki 
uwłasnowolnienia lokalnego, 
regionalnego i globalnego, oceny wpływu 
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wiedzy, udziału mieszkańców i 
nierówności społecznej po dobrostan 
społeczności.

Or. en

Poprawka 147
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – podpunkt 6.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ciągła pogoń za wzrostem gospodarczym 
pociąga za sobą szereg istotnych kosztów 
ludzkich, społecznych, środowiskowych i 
gospodarczych. W Europie inteligentny i 
zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu oznacza daleko 
idące zmiany w sposobie definiowania, 
pomiaru (w tym pomiaru postępów 
wykraczające poza stosowany zazwyczaj 
wskaźnik PKB), generowania i 
podtrzymywania wzrostu i dobrostanu w 
miarę upływu czasu. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza rozwoju 
zrównoważonych stylów życia, zachowań 
społeczno-gospodarczych i wartości, a 
także ich odniesienia do paradygmatów, 
polityk i funkcjonowania w Europie 
instytucji, rynków, firm, systemów 
zarządzania i przekonań. Opracowane 
zostanie narzędzie do celów lepszej oceny 
kontekstowych i wzajemnych oddziaływań 
tego rodzaju zmian i wariantów 
politycznych w takich obszarach jak 
zatrudnienie, system podatkowy, 
nierówności, ubóstwo włączenie społeczne, 
szkolenie i umiejętności, rozwój 
społeczeństwa, konkurencyjność i rynek 
wewnętrzny. Ponadto zostanie 
przeprowadzona analiza zmian w 
gospodarkach krajowych oraz form 
zarządzania na poziomie europejskim i 
międzynarodowym w celu ustalenia, które 
z nich mogą zapobiegać zaburzeniom 
równowagi makroekonomicznej, 

Ciągła pogoń za wzrostem gospodarczym 
pociąga za sobą szereg istotnych kosztów 
ludzkich, społecznych, środowiskowych i 
gospodarczych. W Europie inteligentny i 
zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu oznacza daleko 
idące zmiany w sposobie definiowania, 
pomiaru (w tym pomiaru postępów 
wykraczające poza stosowany zazwyczaj 
wskaźnik PKB), generowania i 
podtrzymywania wzrostu i dobrostanu w 
miarę upływu czasu. W ramach badań 
zostanie przeprowadzona analiza rozwoju 
zrównoważonych stylów życia, zachowań 
społeczno-gospodarczych i wartości, a 
także ich odniesienia do paradygmatów, 
polityk i funkcjonowania w Europie 
instytucji, rynków, firm, systemów 
zarządzania i przekonań. Opracowane 
zostanie narzędzie do celów lepszej oceny 
kontekstowych i wzajemnych oddziaływań 
tego rodzaju zmian i wariantów 
politycznych w takich obszarach jak 
zatrudnienie, system podatkowy, 
nierówności, ubóstwo włączenie społeczne, 
szkolenie i umiejętności, rozwój 
społeczeństwa, konkurencyjność i rynek 
wewnętrzny. Ponadto zostanie 
przeprowadzona analiza zmian w 
gospodarkach krajowych oraz form 
zarządzania na poziomie europejskim i 
międzynarodowym w celu ustalenia, które 
z nich mogą zapobiegać zaburzeniom 
równowagi makroekonomicznej, 
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trudnościom finansowym, konkurencji 
fiskalnej, bezrobociu i związanym z nim 
problemom oraz innym formom zaburzeń 
gospodarczych i finansowych. Zostaną w 
niej uwzględnione wzrastające wzajemne 
zależności między Unią i światowymi 
gospodarkami, rynkami i systemami 
finansowymi.

trudnościom finansowym, konkurencji 
fiskalnej, bezrobociu i związanym z nim 
problemom oraz innym formom zaburzeń 
gospodarczych i finansowych. Zostaną w 
niej uwzględnione wzrastające wzajemne 
zależności między Unią i światowymi 
gospodarkami, rynkami i systemami 
finansowymi. Miasta europejskie muszą 
być w centrum polityki służącej 
stworzeniu wzrostu, miejsc pracy i 
zrównoważonej przyszłości. Dlatego 
kontrola ich skuteczności – jak dobrze 
funkcjonują, możliwości życia w nich, 
atrakcyjności dla inwestycji i umiejętności 
– ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 
Europy. Europejski program badawczy 
obeznany z rozwojem obszarów miejskich 
sprzyjającym integracji społecznej jest w 
stanie lepiej łagodzić społeczne i 
gospodarcze koszty kontrastów 
międzyregionalnych.

Or. en

Poprawka 148
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – podpunkt 6.1.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biorąc pod uwagę wzrastające znaczenie 
społeczno-gospodarcze włączenia 
cyfrowego, działania w zakresie badań i 
innowacji w wielkiej skali będą 
propagować rozwiązania TIK sprzyjające 
włączeniu oraz skuteczne zdobywanie 
umiejętności cyfrowych, które stwarza 
obywatelom nowe możliwości i prowadzi 
do powstania konkurencyjnej siły roboczej. 
Nacisk zostanie położony na na nowy 
postęp technologiczny, który umożliwi 
znaczącą poprawę w zakresie 
indywidualizacji, przyjazności dla 
użytkownika i dostępności poprzez lepsze 
zrozumienie obywateli, zachowań 
konsumentów i użytkowników oraz 

Biorąc pod uwagę wzrastające znaczenie 
społeczno-gospodarcze włączenia 
cyfrowego, działania w zakresie badań i 
innowacji w wielkiej skali będą 
propagować rozwiązania TIK sprzyjające 
włączeniu oraz skuteczne zdobywanie 
umiejętności cyfrowych, które stwarza 
obywatelom nowe możliwości i prowadzi 
do powstania konkurencyjnej siły roboczej. 
Nacisk zostanie położony na nowy postęp 
technologiczny, który umożliwi znaczącą 
poprawę w zakresie indywidualizacji, 
przyjazności dla użytkownika i dostępności 
poprzez lepsze zrozumienie obywateli, 
zachowań konsumentów i użytkowników 
oraz wartości, również w odniesieniu do 
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wartości, również w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych. W tym celu potrzebne 
będzie podejście do badań i innowacji
oparte na zasadzie „inclusion by design”.

osób niepełnosprawnych. W tym celu 
potrzebne będzie podejście do badań i 
innowacji oparte na zasadzie „inclusion by 
design”. Kilka najważniejszych zagadnień 
ma kluczowe znaczenie dla stworzenia 
społeczeństwa integracyjnego: np. 
zrozumienie zmian na rynkach pracy i 
mobilności pracowników oraz ich wpływu 
na integrację społeczną; budowa 
odpornych i integracyjnych terytoriów w 
Europie; wspieranie wspólnych modeli 
zarządzania różnorodnością i spójnością; 
nierówności społeczne, kulturowe i 
płciowe oraz ich powiązania ze spójnością 
społeczną; wpływ kryzysu gospodarczego 
na państwo dobrobytu; imigracja, 
dyskryminacja i mniejszości oraz obecna 
polityka na rzecz ograniczenia 
dyskryminacji i wykluczenia; zwalczanie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego w 
obszarach i regionach znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji; systemy i reformy 
edukacyjne oraz ich zdolność wspierania 
integracji młodych ludzi w kształcenie 
szkolne i społeczeństwo; zmieniające się 
transformacje w okresie życia oraz 
związane z nimi wyzwania dla polityki 
publicznej i społeczeństw; godzenie życia 
zawodowego i osobistego w trakcie całego 
życia; integracja niepełnosprawnych 
obywateli.

Or. en

Poprawka 149
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – podpunkt 6.1.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1.4. [...] skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst przeniesiony do sekcji 4a w filarze „Doskonała nauka”.

Poprawka 150
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.1 – akapit pierwszy

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. Planuje się również 
koordynację z polityką europejską w 
innych dziedzinach, na przykład polityką 
kształcenia, innowacji i spójności, jak 
stwierdzono w procesie z Lublany. 
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.

Or. en

Poprawka 151
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczego znaczenia nabierze 
propagowanie innowacji w celu wspierania 
efektywnych i otwartych usług 
publicznych skupionych na potrzebach 
obywateli (administracja elektroniczna). 
Będzie to wymagało wielodyscyplinarnych 
badań w zakresie nowych technologii i 
innowacji w wielkiej skali, w 
szczególności w odniesieniu do 
prywatności cyfrowej, interoperacyjności, 
zindywidualizowanej identyfikacji 
elektronicznej, otwartych danych, 
dynamicznych interfejsów użytkownika, 
skonfigurowania usług publicznych pod 
kątem potrzeb obywateli oraz integracji i 
innowacji napędzanych przez 
użytkowników, w tym w naukach 
społecznych i humanistycznych. Działania 
te obejmą również takie kwestie jak 
dynamika sieci społecznych, 
wykorzystanie tłumów do rozwinięcia 
użytecznych usług („crowd-sourcing”) i 
zarządzanie zmianami w łańcuchach 
dostaw („smart-sourcing”) w celu 
wspólnego opracowania rozwiązań w 
zakresie problemów społecznych w 
oparciu o otwarte pakiety danych. 
Działania te ułatwią zarządzanie złożonymi 
procesami podejmowania decyzji, w 
szczególności obsługę i analizę wielkich 
ilości danych do celów współpracy w 
modelowaniu polityki, symulacji procesów 
decyzyjnych, technik wizualizacji, 
modelowania procesów i systemów 
uczestnictwa, a także analizy zmian w 
relacjach między obywatelami a sektorem 
publicznym.

Zasadniczego znaczenia nabierze 
propagowanie innowacji w celu wspierania 
efektywnych i otwartych usług 
publicznych skupionych na potrzebach 
obywateli (administracja elektroniczna). 
Będzie to wymagało wielodyscyplinarnych 
badań w zakresie nowych technologii i 
innowacji w wielkiej skali, w 
szczególności w odniesieniu do 
prywatności cyfrowej, interoperacyjności, 
zindywidualizowanej identyfikacji 
elektronicznej, otwartych danych, 
dynamicznych interfejsów użytkownika, 
skonfigurowania usług publicznych pod 
kątem potrzeb obywateli oraz integracji i 
innowacji napędzanych przez 
użytkowników, w tym w naukach 
społecznych i humanistycznych. Działania 
te obejmą również takie kwestie jak 
dynamika sieci społecznych, 
wykorzystanie tłumów do rozwinięcia 
użytecznych usług („crowd-sourcing”) i 
zarządzanie zmianami w łańcuchach 
dostaw („smart-sourcing”) w celu 
wspólnego opracowania rozwiązań w 
zakresie problemów społecznych w 
oparciu o otwarte pakiety danych. 
Działania te ułatwią zarządzanie złożonymi 
procesami podejmowania decyzji, w 
szczególności obsługę i analizę wielkich 
ilości danych do celów współpracy w 
modelowaniu polityki, symulacji procesów 
decyzyjnych, technik wizualizacji, 
modelowania procesów i systemów 
uczestnictwa, a także analizy zmian w 
relacjach między obywatelami a sektorem 
publicznym. Wzrastający poziom 
złożoności, skutki kwestii wynikających z 
technologii, zaawansowanych technik 
obliczeniowych, nauk przyrodniczych i 
inżynierii biologicznej zderzają się z 
dziedzinami wiedzy tradycyjnie 
związanymi z naukami humanistycznymi, 
na przykład filozofią, teologią, co wymaga 
rozważenia kwestii prawnych, 
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politycznych i gospodarczych. Należy 
połączyć sztukę, naukę i 
przedsiębiorczość; nowe formy ekspresji 
miejskiej; wiedzę, sztukę i 
przedsiębiorczość związaną z integracją 
wielokulturowości oraz integracją 
przepływów migracyjnych; 
wielojęzyczność.

Or. en

Poprawka 152
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.3. Zapewnienie zaangażowania 
społeczeństwa w zakresie badań i 
innowacji

6.2.3. Pogłębiony dialog między 
społeczeństwem a nauką

Or. en

Poprawka 153
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.3

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 

Aby nawiązać skuteczny dialog między 
nauką a społeczeństwem, przyciągnąć 
nowe talenty do nauki oraz powiązać 
doskonałość naukową ze świadomością i 
odpowiedzialnością społeczną wspierane 
będą następujące działania:
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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.

- 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 trwałych powiązań między 
szkołami i instytutami badawczymi oraz 
między studentami a ich rodzinami, 
wychowawcami naukowymi i badaczami.
- dwa wymiary równouprawnienia: 
zapewnienie równości w zakresie karier 
badawczych oraz włączenie kwestii 
równouprawnienia w rozwój badań: 
propagowanie kwestii równouprawnienia 
płci, w szczególności poprzez wspieranie 
zmian w organizacji instytucji badawczych 
oraz w treści i planowaniu działań 
badawczych.

- integracja społeczeństwa w kwestie 
nauki i innowacji: Zapewnienie 
współdziałania wszystkich podmiotów 
społecznych w cyklu innowacji, aby 
podnieść jakość, znaczenie, akceptację i 
trwałość wyników procesu innowacji 
dzięki połączeniu interesów i wartości 
społeczeństwa; wspieranie 
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zainteresowania społeczeństwa kwestiami 
nauki i innowacji; monitorowanie 
postrzegania nauki przez obywateli oraz 
wspieranie ich udziału w zagadnieniach 
związanych z rozwojem nauki i 
technologii. W tym celu należy rozwijać 
szczególne umiejętności, wiedzę i 
zdolności na poziomie indywidualnym i 
organizacyjnym, a także na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, wraz z 
monitorowaniem postrzegania nauki przez 
obywateli oraz wspieraniem ich udziału w 
polityce naukowej i innowacji.
- naukowo wykształceni obywatele dzięki 
kształceniu naukowemu: Propagowanie 
odpowiednich metod edukacji w dziedzinie 
nauki oraz badania w tym zakresie 
przyczynią się do powstania naukowo 
wykształconego, odpowiedzialnego i 
kreatywnego społeczeństwa, co przyczyni 
się do poprawy formalnego i 
nieformalnego kształcenia naukowego i 
technicznego, działań naukowych 
opartych na projektach oraz łączenia osób 
będących i niebędących naukowcami w 
sieci na szczeblu krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. Obejmuje to 
promowanie i wychowywanie 
wykształconych naukowo obywateli za 
pomocą skutecznego formalnego i 
nieformalnego kształcenia naukowego 
oraz upowszechnianie działań opartych 
na nauce, tj. w centrach naukowych i 
innych odpowiednich mediach;
- otwarty dostęp do wyników i danych 
naukowych w celu wzmocnienia 
doskonałości naukowej i 
konkurencyjności gospodarczej: 
wspieranie jednolitej bazy danych 
zawierającej wszystkie projekty badawcze 
finansowane ze źródeł europejskich i 
wyniki naukowe. Krajowe i regionalne 
instytucje finansujące będą zachęcane do 
wymiany tych samych informacji 
dotyczących projektów 
krajowych/regionalnych. Wspierane 
będzie włączanie wyników naukowych do 
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tej bazy danych.
- zarządzanie na rzecz rozwoju 
odpowiedzialnych badań i innowacji: 
kształtowanie zarządzania na rzecz 
rozwoju odpowiedzialnych badań i 
innowacji poprzez zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych podmiotów 
(badaczy, instytucji publicznych, sektora 
przemysłu), wspieranie roli naukowej 
wiedzy specjalistycznej w procesach 
decyzyjnych, czyli udziału naukowców i 
niezależnych organizacji badawczych w 
kontrowersyjnych kwestiach społecznych i 
zagadnieniach związanych z zarządzaniem 
ryzykiem. W porozumieniu z 
odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi propagowane będą 
ramy etyczne w zakresie badań i innowacji, 
oparte na podstawowych zasadach etyki, 
łącznie z zasadami zapisanymi w Karcie 
Praw Podstawowych i wszystkich 
stosownych przepisach i konwencjach 
Unii. Należy wziąć pod uwagę opinię 
Europejskiej Grupy do spraw Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach.
- wiedza w zakresie komunikacji 
naukowej: dla usprawnienia przepływu 
wiedzy w społeczności naukowej i 
szerszym społeczeństwie, należy nadal 
rozwijać dostępność i wykorzystanie 
wyników badań finansowanych ze źródeł 
publicznych. Pozwoli to na zwiększenie 
wiedzy w zakresie komunikacji naukowej 
w celu poprawy jakości i skuteczności 
interakcji między naukowcami, mediami i 
społeczeństwem oraz wspierania szerszego 
udziału obywateli jako aktywnych 
zainteresowanych podmiotów, a także, o 
ile to możliwe i właściwe, jako 
uczestników badań.

Or. en
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Poprawka 154
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3. [...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony do sekcji 6a załącznika I część III – wyzwania społeczne.

Poprawka 155
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 6a (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 
różnymi zagrożeniami dla ich 
bezpieczeństwa, takimi jak przestępczość, 
terroryzm i masowe zagrożenia związane z 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka i klęskami żywiołowymi. Tego 
rodzaju zagrożenia mogą przekraczać 
granice i celować w obiekty fizyczne lub 
przestrzeń wirtualną. 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.
Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie w 
przypadku ich wystąpienia wymaga 
opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
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stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, znalezienia 
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, 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 standaryzacyjnych.
W działaniach tych będzie stosowane 
podejście zorientowane na misję i 
uwzględni się odpowiednie wymiary 
społeczne. 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 
jednolitego rynku cyfrowego i zachowanie 
prywatności. Poniżej wymieniono cele 
szczegółowe będące przedmiotem działań:
6a.1. 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 
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 
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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. Dodatkowe 
zagadnienia służące zwiększeniu ochrony 
obywateli będą wspierać rozwój 
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 też analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
każdego rodzaju zagrożeniem.
6a.3. Wzmocnienie bezpieczeństwa 
poprzez zarządzanie granicami i 
bezpieczeństwo morskie
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 
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sąsiedztwa.
Uwzględniony zostanie pełen zakres 
aspektów bezpieczeństwa morskiego. 
Obejmuje to aspekty zarządzania 
granicami morskimi, a także ochronę i 
kontrolę transport wodnego.
6a.4. Zapewnienie i poprawa 
bezpieczeństwa przestrzeni wirtualnej
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, przeciwdziałania 
nadużywaniu technologii wirtualnych, 
zapobiegania naruszaniu prywatności 
oraz do ochrony krytycznych infrastruktur 
TIK.
6a.5. Zwiększenie odporności Europy na 
kryzysy 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, 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 
europejskiego potencjału reagowania 
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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 
przetwarzania.
6a.6. Wzmocnienie społecznego wymiaru 
bezpieczeństwa oraz zapewnienie 
prywatności i wolności w internecie 
Każde nowe rozwiązanie i technologia w 
zakresie bezpieczeństwa 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 
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podstawowych.
Ochrona ludzkiego prawa do prywatności 
w społeczeństwie cyfrowym będzie 
wymagała opracowania ram i technologii 
koncepcji „privacy-by-design”, począwszy 
od koncepcji produktów i usług. 
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 w 
internecie, aby zapobiec ograniczeniom w 
indywidualnym lub grupowym 
zachowaniu się ludzi wynikającym z 
niezgodnego z prawem przeszukiwania i 
profilowania.
6a.7. Wsparcie dla 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 cywilnej, 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 synergie i wspierając 
standaryzację.
6a.8. Szczególne aspekty realizacji
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Wprawdzie badania będą ukierunkowane 
na kwestię bezpieczeństwa cywilnego, ale 
w ich ramach będzie się aktywnie dążyć do 
koordynacji z działaniami Europejskiej 
Agencji Obrony w celu zacieśnienia 
współpracy z nią, 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 objęte ochroną, a w programach 
prac mogą zostać określone szczególne 
wymagania i kryteria dotyczące 
współpracy międzynarodowej. Znajdą one 
swoje odzwierciedlenie w ustaleniach 
dotyczących planowania i zarządzania w 
ramach celu szczegółowego „Bezpieczne 
społeczeństwa” (w tym aspekty procedury 
komitetowej).

Or. en

Poprawka 156
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część IV – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JRC przeprowadzi badania mające na celu 
powiększenie bazy danych zawierającej 
dowody naukowe przydatne w 
kształtowaniu polityki, propagowanie 
wiedzy o naturalnych procesach leżących u 
podstaw wyzwań społecznych oraz zbada 
przyszłe i powstające dziedziny nauki i 
technologii, również w ramach programu 
badań eksploracyjnych.

JRC przeprowadzi badania mające na celu 
powiększenie bazy danych zawierającej 
dowody naukowe przydatne w 
kształtowaniu polityki na szczeblu 
europejskim, krajowym, regionalnym i 
lokalnym, propagowanie wiedzy o 
naturalnych procesach leżących u podstaw 
wyzwań społecznych oraz zbada przyszłe i 
powstające dziedziny nauki i technologii, 
również w ramach programu badań 
eksploracyjnych.

Or. en

Poprawka 157
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tabeli poniżej przedstawiono 
ograniczoną liczbę kluczowych 
wskaźników oceny wyników i skutków dla 
szczegółowych celów programu „Horyzont 
2020”.

Oprócz wskaźników skuteczności 
działania służących ocenie postępu w 
realizacji ogólnych celów programu 
„Horyzont 2020”, określonych w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
XX/XX [program „Horyzont 2020”], w
tabeli poniżej przedstawiono ograniczoną 
liczbę kluczowych wskaźników oceny 
wyników i skutków dla szczegółowych 
celów programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 158
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część 2 – punkt 3 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba utworzonych przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność
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UZASADNIENIE

Kontekst
Przyszły program „Horyzont 2020” wzmocni wiodącą pozycję Europy w środowisku, w 
którym Europa utraciła pozycję w wielu dziedzinach. Osiągnięcie tego celu wymaga 
dokładnego zidentyfikowania atutów, jakie posiada Europa, ale również rozpoznania i 
skorygowania jej słabości. 
Jeżeli chodzi o atuty, to Europy dysponuje wiodącymi w skali światowej badaczami, 
przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami; zbiorem głęboko zakorzenionych wartości i tradycji, 
dynamiczną kulturą kreatywności i różnorodności oraz największym rynkiem wewnętrznym 
na świecie. Wreszcie europejskiej społeczeństwo obywatelskie jest aktywnie zaangażowane 
we wschodzące i rozwijające się gospodarki na całym świecie.

Jednakże równocześnie Europa wykazuje szereg słabości: niedostateczne inwestycje w naszą 
podstawę wiedzy; niezadowalające warunki ramowe (począwszy od słabego dostępu do 
finansowania i wysokich kosztów praw własności intelektualnej po powolny proces 
standaryzacji i nieefektywne wykorzystywanie zamówień publicznych); i wreszcie nadmierna 
fragmentacja oraz biurokracja i obciążenia administracyjne.
Przedstawiony przez Komisję wniosek dotyczący programu „Horyzont 2020” opiera się na 
pracy już zrealizowanej w Parlamencie Europejskim, w postaci takich wkładów, jak 
sprawozdania dotyczące uproszczenia realizacji programów ramowych w zakresie badań 
naukowych („sprawozdanie poseł Carvalho”), śródokresowego przeglądu siódmego 
ramowego programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji („sprawozdanie posła Audy’ego) oraz zielonej księgi: „Jak 
zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na 
rzecz badań naukowych i innowacji” („sprawozdanie poseł Matias”). 
Wniosek, sam w sobie, stanowi rzeczywisty krok naprzód: zapewnia właściwą równowagę 
między trzema filarami – „Doskonałą bazą naukową”, „Wiodącą pozycją w przemyśle” i 
„Wyzwaniami społecznymi” – a oprócz wkładu ze strony Parlamentu w udany sposób 
uwzględnia wkłady szerokiego spektrum zainteresowanych podmiotów. Jednakże nadal 
pozostaje trochę pracy do wykonania. Zdaniem sprawozdawczyni, na główny wkład 
niniejszego sprawozdania składają się cztery najważniejsze elementy:
a) doskonałość jako główny czynnik napędzający program „Horyzont 2020”

b) tworzenie synergii między programem „Horyzont 2020” a funduszami strukturalnymi 
c) konkurencyjność przemysłu europejskiego

d) zagadnienia horyzontalne, na przykład koordynacja strategiczna i wiodąca pozycja w 
całym programie „Horyzont 2020” dla każdego obszaru tematycznego 

1. Doskonałość jako główny czynnik napędowy programu „Horyzont 2020”
Doskonałość powinna być głównym czynnikiem napędowym programu „Horyzont 2020” 
jako całości. Wymaga to zdefiniowania doskonałości w sposób niezależny od jakichkolwiek 
wstępnych warunków geograficznych lub innych. W sprawozdaniu popiera się poszerzenie 
udziału, aby z jednej strony stymulować doskonałość w całej Europie, a z drugiej – poszerzyć 
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oddolną doskonałą bazę naukową w ramach trzech filarów programu „Horyzont 2020”.
W odniesieniu do poszerzenia udziału, program „Horyzont 2020” powinien uwzględnić 
koncepcję „korytarza do doskonałości”, co dodatkowo wesprze udział silnych jednostek 
dysponujących doskonałością od chwili utworzenia, na przykład małych grup badawczych 
oraz wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Komisja podjęła 
już kilka ważnych kroków w tym kierunku, jak na przykład „systemy twinningu” czy system 
„stanowisk EPB”. Jednakże musimy pokusić się nawet o większy krok naprzód, a w 
niniejszym sprawozdaniu przewidziano kilka dodatkowych instrumentów: na przykład 
ustanowienie dotacji ERBN na powroty. Takie dotacje ERBN na powroty mogłyby być 
przyznawane badaczom obecnie pracującym poza Europą, którzy chcą pracować w Europie, 
lub badaczom już pracującym w Europie, którzy chcą przenieść się do słabiej rozwiniętego 
regionu. 

W odniesieniu do poszerzenia doskonałości w całym programie „Horyzont 2020”, zwykle 
doskonałość naukową wspiera się za pomocą oddolnych programów badawczych 
napędzanych przez naukowców, które pozwalają na rozwój nowatorskich koncepcji i 
technologii. We wniosku Komisji pierwszy filar jest głównym instrumentem wspierania 
doskonałości w oddolnych badaniach na szczeblu europejskim. Ponadto zdaniem Komisji 
przyszłe i powstające technologie, będące również oddolnym instrumentem badawczym, 
ograniczają się do pierwszego filaru. Dla odmiany w sprawozdaniu instrument przyszłych i 
powstających technologii został rozszerzony dla uwzględnienia nauki (tworząc skrót FEST), a 
także został rozszerzony na wszystkie trzy filary.

2. Tworzenie synergii między programem „Horyzont 2020” a funduszami 
strukturalnymi

Pilnie należy zapewnić większą synergię i możliwie największą komplementarność między 
programem „Horyzont 2020” a funduszami strukturalnymi. Są to dwa całkowicie odrębne 
programy. Z jednej strony mamy program „Horyzont 2020”, w którym najważniejszymi 
czynnikami napędowymi są doskonałość i „korytarz do doskonałości”. Z drugiej strony mamy 
fundusze strukturalne, których głównym celem jest tworzenie potencjału i inteligentna 
specjalizacja.
Kluczowe znaczenie ma zapewnienie komplementarności tych dwu programów i tworzenie 
łączących je pomostów w obu kierunkach. Fundusze strukturalne mają same w sobie pewną 
rolę do odegrania – zarówno oddolnie, jak i odgórnie – w odniesieniu do celów programu 
„Horyzont 2020”.
Oddolnie z programu „Horyzont 2020” fundusze strukturalne można wykorzystać do 
tworzenia potencjału; zgłoszono wiele poprawek obejmujących następujące kwestie:

 fundusze strukturalne można wykorzystać do sfinansowania wyposażenia, rozwoju 
zasobów ludzkich, tworzenia klastrów w priorytetowych obszarach programu 
„Horyzont 2020” oraz jako źródło małych dotacji przyznawanych na przygotowanie 
wniosków zgłaszanych do programu „Horyzont 2020”.

 Fundusze krajowe i regionalne mogą być wykorzystane jako wkład do finansowania 
ERBN, działań Marie Curie lub wspólnych projektów, które spełniają kryteria 
doskonałości, ale nie mogą być finansowane z uwagi na brak funduszy UE; Program 
„Horyzont 2020” mógłby przyznawać „znak doskonałości” pozytywnie ocenionym 
projektom, które z uwagi na ograniczenia budżetowe nie były w stanie uzyskać innego 
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finansowania.
Odgórnie z programu „Horyzont 2020” możliwe byłoby wykorzystanie funduszy 
strukturalnych do ułatwienia przejścia od koncepcji do rynku. Ponownie wyróżniono dwa 
obszary: 

 możliwe byłoby wykorzystanie funduszy strukturalnych do finansowania lub 
współfinansowania projektów będących następstwem projektów badawczych programu 
„Horyzont 2020” (np. projektów pilotowych i demonstracyjnych);

 możliwe byłoby wykorzystanie funduszy strukturalnych do wartościowania wyników 
badań w sposób wspierający łatwy dostęp do wiedzy lub ułatwiający zastosowanie 
wynikającej z nich wiedzy w formie bezpośredniego wykorzystania w gospodarce i 
społeczeństwie.

Wreszcie dokonano dwóch zmian na bardziej ogólnym poziomie:

 finansowanie UE na rzecz badań i innowacji ma kluczowe znaczenie i powinno być 
wykorzystane jako dźwignia. Program „Horyzont 2020” powinien przyciągać 
dodatkowe środki finansowe z funduszy strukturalnych, EBI i sektora prywatnego, co 
wymaga przyjęcia podejścia finansowania wielostronnego. 

 należy wzmocnić interoperacyjność między instrumentami programu „Horyzont 2020” 
a funduszami strukturalnymi. Oznacza to opracowanie kompatybilnych zasad i 
procedur; spójne formaty wniosków i kryteria ewaluacji; wspólne punkty początkowe; 
synchronizację określania priorytetów za pomocą inteligentnej specjalizacji z 
wykorzystaniem wspólnych definicji kosztów oraz innych kryteriów administracyjnych i 
finansowych. Oznaczałoby to również zsynchronizowane plany działania i cykle 
administracyjne, w tym na przykład konieczność przestrzegania kalendarza 
akademickiego, zwłaszcza w przypadku uniwersytetów.

3. Konkurencyjność przemysłu europejskiego
W obecnym klimacie gospodarczym kluczowe znaczenie ma wzmocnienie europejskiej bazy 
przemysłowej. Udział sektora przemysłowego w ramowych programach badań naukowych 
znacznie spadł w kilku ubiegłych latach: wynosił 43% w PR4, 37% w PR5, 29% w PR6 i 
wzrósł, ale tylko w niewielkim stopniu, do 31% w PR7.
Ponadto Europa ma problemy z zapewnieniem skutecznej konwersji wyników badawczych na 
innowacyjne produkty i usługi, które trafiają na rynek. Zdolność do innowacji, ale również 
do przekształcenia innowacji w opłacalne rozwiązania rynkowe ma istotne znaczenie dla 
konkurencyjności.
Dla sprostania tym trudnościom wprowadzono zmiany w czterech dziedzinach:

 po pierwsze, program „Horyzont 2020” musi być zaprojektowany w sposób 
zapewniający sektorowi przemysłowemu zachętę do udziału w projektach europejskich. 
Jednakże udział sektora przemysłowego nie może być wąsko ograniczony do rozważań 
dotyczących „Wiodącej roli w przemyśle”. Innowacja rozkwita najlepiej, kiedy dąży do 
osiągnięcia doskonałości, ale również kiedy zapewnia prawdziwe rozwiązania 
istniejących wyzwań społecznych;

 po drugie, program „Horyzont 2020” został zaprojektowany w celu objęcia całego cyklu 
innowacji. W szczególności należy wspierać innowację od najwcześniejszych etapów 



PR\903346PL.doc 131/132 PE489.688v01-00

PL

procesu przejścia od koncepcji na rynek. Jednocześnie wniosek Komisji dotyczący 
późniejszych etapów cyklu innowacji może obejmować różne formy innowacji, nie tylko 
innowacje technologiczne;

 po trzecie, MŚP przypada kluczowa rola w zakresie wzmocnienia konkurencyjności 
całego przemysłu europejskiego, a ich udział w projektach europejskich powinien być 
wspierany we wszystkich trzech filarach. Wniosek Komisji dotyczący instrumentu dla 
MŚP to bardzo korzystna inicjatywa. Konieczne jest również opracowanie mechanizmu, 
który byłby jednocześnie prostszy, szybszy i wydajniejszy. W tym kontekście 
zaproponowano system kuponów innowacyjności;

 po czwarte, należy włączyć standaryzację do projektów rozwoju technologicznego oraz 
zapewnić jej obecność na różnych etapach tych projektów.

4. Zagadnienia horyzontalne 
Program „Horyzont 2020” należy zaprojektować w taki sposób, by aktywnie przyczyniał się 
on do tworzenia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Powinien być czymś więcej, niż 
tylko programem finansowym: powinien wywrzeć korzystny wpływ strukturalny na 
organizację badań na szczeblu europejskim. W tym kontekście występuje osiem konkretnych 
środków, które mogą przyczynić się do stworzenia wzmocnionej i efektywniejszej EPB:

 zarządzanie: w programie „Horyzont 2020” każdy obszar badawczy powinien 
dysponować solidnymi mechanizmami zarządzania. Celem tych mechanizmów jest 
realizacja programu „Horyzont 2020”, ale również usprawnienie komunikacji, wymiany 
danych i dobrych praktyk. Te cele mają zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia 
procesu badań i innowacji w różnych obszarach badawczych, na przykład badaniach w 
zakresie zdrowia;

 wielkość i rodzaj projektu: głównym elementem programu „Horyzont 2020” powinny 
być wspólne badania, szczególnie w filarach „Wiodącej pozycji w przemyśle” i 
„Wyzwań społecznych”. W ramach tych filarów konieczne jest znalezienie równowagi 
między małymi, skoncentrowanymi projektami a dużymi projektami integracyjnymi;

 bariery wejścia: mniejsze jednostki badawcze mają problemy z udziałem w istniejących 
sieciach europejskich. W szczególności podmioty postronne spoza tych sieci napotykają 
na bariery przy udziale w dużych konsorcjach, należy zatem podjąć działania na rzecz 
naprawienia tej sytuacji; 

 równowaga płci: należy zachęcać do wspierania ogólnego uczestnictwa kobiet w 
różnych projektach – również w roli koordynatorów zespołów. Na przykład działania 
służące upowszechnianiu programu „Horyzont 2020” powinny być ukierunkowane na 
naukowców płci żeńskiej. Należy zapewnić równowagę płci w komitetach 
programowych, eksperckich i doradczych.

 zatrudnienie młodzieży: sektor przemysłowy i organizacje naukowe powinny zachęcać 
młodych naukowców do udziału w zespołach projektowych w kontekście wspólnych 
działań badawczych. Stosowane zasady powinny ułatwiać zatrudnianie pracowników na 
uniwersytetach, aby praca nad programem „Horyzont 2020” służyła utrzymaniu 
zatrudnienia młodych ludzi na stanowiskach przynoszących korzyści;

 upowszechnianie i zastosowanie: wyniki badań i projektów demonstracyjnych powinny 
być skuteczniej upowszechnianie, przy jednoczesnym przestrzeganiu kwestii 
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związanych z innowacjami i ochroną tajemnicy handlowej; 

 wzmocniony dialog między nauką a społeczeństwem: program „Horyzont 2020” 
powinien wspierać skuteczny dialog między różnymi zainteresowanymi podmiotami 
oraz służyć wzmacnianiu zainteresowania i entuzjazmu dla nauki w całym 
społeczeństwie; 

 współpraca międzynarodowa: aby wzmocnić współpracę w strategicznie określonych 
obszarach priorytetowych z najważniejszymi partnerami międzynarodowymi, 
współpraca międzynarodowa powinna istnieć w całym programie „Horyzont 2020”.


