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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Z 68 000 km linii brzegowej, z 22 państwami członkowskimi posiadającymi granice morskie, 
z blisko 50% mieszkańców UE zamieszkującymi obszary położone w odległości mniejszej 
niż 50 km od wybrzeża, z pięcioma milionami Europejczyków zatrudnionych w zawodach 
związanych z morzem, których udział w PKB UE przekracza 5%, jasne jest, że środowisko 
morskie oraz działalność z nią związana odgrywa kluczową rolę w europejskim rozwoju 
społeczno-gospodarczym. Rola środowiska morskiego staje się jeszcze ważniejsza, jeśli 
weźmiemy pod uwagę jego udział w wysiłkach, jakie podejmuje UE, by mierzyć się z 
rozlicznymi współczesnymi wyzwaniami, takimi jak wydajność energetyczna, zmiany 
klimatu, transport, turystyka, zdrowie, wzrost populacji, które doprowadzą odpowiednio do 
wzrostu popytu na żywność, itp.

W tym kontekście rybołówstwo stanowi dla obywateli UE żywotne, a jednocześnie niezwykle 
newralgiczne społeczno-gospodarcze źródło zasobów. Przy ogólnej konsumpcji około 12 
milionów ton produktów rybołówstwa rocznie (o wartości 55 mld EUR), UE jest jednym z 
najważniejszych rynków globalnych, a mimo to nie jest w stanie należycie sprostać popytowi 
swego rynku wewnętrznego.

Współzależność UE i środowiska morskiego wymaga wysokiej jakości badań morskich, 
ponieważ przyczyniają się one do lepszego zrozumienia i lepszej ochrony ekosystemów 
morskich oraz wspomagają rozwój zrównoważonego rybołówstwa, które dba o środowisko 
przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb społeczno-gospodarczych społeczności 
przybrzeżnych i wyspiarskich. 

Obecnie przeszło 90% zasobów bioróżnorodności morskiej pozostaje wciąż niezbadana. Brak 
wiarygodnych danych naukowych dodatkowo utrudnia wysiłki wkładane w osiągnięcie 
zrównoważonego gospodarowania zasobami rybnymi europejskich wód. Coraz pilniejsze 
staje się zaspokojenie potrzeby dostarczania dostatecznych, wiarygodnych danych o 
środowisku morskim, a gromadzenie tych danych powinno być stymulowane w możliwie 
największym stopniu za pośrednictwem odpowiednich projektów badawczych i współpracy.

Ostatnimi laty EU systematycznie inwestuje w badania morskie, licząc na rozwijanie 
innowacyjnych metod technologicznych, które uwolnią ogromny potencjał środowiska 
morskiego, i na pobudzenie wzrostu i stworzenie miejsc pracy poprzez zrównoważoną 
eksploatację zasobów naturalnych, żywnościowych, energetycznych i biologicznych. W 
obecnym 7. programie ramowym przyznano znaczącą - jednak niedostateczną - wysokość 
środków na rybołówstwo, akwakulturę i biotechnologię morską. Biorąc pod uwagę wzrost 
budżetu na badania w programie „Horyzont 2020”, kwota wyasygnowana na badania morskie 
powinna również zostać podniesiona.

Przekrojowe i interdyscyplinarne badania stanowią podstawowy element lepszego poznania 
ekosystemów morskich oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami rybnymi. Powinno 
się wzmocnić partnerstwa przemysłowe, akademickie i publiczne dotyczące badań morskich, 
aktywnie angażując sektor prywatny, zwłaszcza MŚP, w rozwijanie innowacyjnych 
technologii i metod i w propagowanie badań stosowanych. Wsparcie interdyscyplinarnych, 
wielodyscyplinarnych i międzysektorowych parnerstw dla morskich programów badawczych 
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przyczyni się do lepszego poznania środowiska morskiego, i nieuchronnie do osiągnięcia 
zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury. W obrębie tych ram 
moglibyśmy zastanowić się, czy na promowanie badań morskich korzystanie wpłynęłoby 
stworzenie wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) pod egidą Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii.

Powinno się rozważyć ściślejszą współpracę programów badawczych z polityką spójności, 
polityką regionalną i z funduszami strukturalnymi, gdyż istnieje potrzeba rozwijania 
wszechstronnego, dynamicznego i terytorialnego podejścia do innowacji, badań i 
konkurencyjności w sektorze rybołówstwa. Takie synergie ułatwiłyby inteligentnym 
specjalistycznym strategiom oraz potencjałowi regionów UE podejmowanie wyzwań 
współczesności. Również konieczna jest skuteczna koordynacja i dopełnianie się działań 
programu „Horyzont 2020” z działaniami finansowanymi przez Europejski Fundusz Morski i 
Rybacki. 

Powinno się tworzyć klimat wzajemnego zaufania między badaczami i zainteresowanymi 
stronami. Ich zaangażowanie udoskonaliłoby jakość danych naukowych oraz wiedzy 
wymaganej do gospodarowania zasobami morskimi w zrównoważony sposób. Przemysł 
rybny często postrzega badania jako przeszkodę w prowadzeniu działalności połowowej i 
powinno się to zmienić. Możliwości w zakresie mobilności badaczy, międzynarodowa 
współpraca, wysoki poziom kształcenia i edukacji, zaawansowane technologie oraz zachęty 
do podejmowania działalności połowowej mogłyby zwiększyć konkurencyjność 
europejskiego rybołówstwa na poziomie międzynarodowym. Wymiana dobrych praktyk oraz 
efektywne wykorzystywanie wyników pozyskanych z prowadzonych badań naukowych 
dzięki otwartemu dostępowi do nich mogłyby również doprowadzić do zbliżenia badań 
naukowych i zainteresowanych stron. 

Za pozytywny krok uważamy wreszcie to, iż badania morskie zostały jednoznacznie ujęte w 
programie Horyzont 2020. Celem tych badań powinny być wydajne morza i oceany dzięki 
zrównoważonemu rybołówstwu i zrównoważonej akwakulturze. Bez odpowiednich funduszy 
jednak wielki potencjał nauki o morzu i sektora technologicznego pozostanie 
niewykorzystany, zaś bogactwa morza zostaną przeeksploatowane aż po ich całkowite 
wytrzebienie. Wzywa się UE do ustanowienia konkretnej linii budżetowej na działania 
przekrojowe przeznaczone na rozwijanie możliwych synergii między wyzwaniami 
społecznymi odnoszącymi się do morza.

POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu. 
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu. 
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
wysokiej jakości ukierunkowane szkolenia 
i mobilność.

Uzasadnienie

Edukacja i szkolenia powinny być ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby europejskich 
obywateli.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „działania badawcze i innowacyjne” 
oznaczają całe spektrum działań 
związanych z badaniami, rozwojem 
technologicznym, demonstracją i 
innowacją, w tym promowanie współpracy 
z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, upowszechnianie i 
optymalizację wyników oraz promowanie 
szkoleń i mobilności naukowców w Unii;

(a) „działania badawcze i innowacyjne” 
oznaczają całe spektrum działań 
związanych z badaniami, rozwojem 
technologicznym, demonstracją 
i innowacją, w tym promowanie 
współpracy z państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi, 
upowszechnianie i optymalizację wyników 
oraz promowanie wysokiej jakości 
ukierunkowanych szkoleń i mobilności 
naukowców w Unii;
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Uzasadnienie

Edukacja i szkolenia powinny być ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby europejskich 
obywateli.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na zmianę 
klimatu, wydajne morza i oceany oraz 
zrównoważony rozwój, na wspieranie 
tworzenia europejskiej przestrzeni 
badawczej, na współpracę z państwami 
trzecimi, na odpowiedzialne badania i 
innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 

Ukierunkowane działania mające na celu
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich, w szczególności z partnerami 
strategicznymi Unii, realizuje się z myślą o 
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uwzględnieniem zdolności takich państw w 
zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu.

wspólnocie interesów i wzajemnych 
korzyściach, z uwzględnieniem zdolności 
takich państw w zakresie nauki i 
technologii oraz ich możliwości 
rynkowych, a także oczekiwanego 
wpływu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 14 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie oraz gospodarka ekologiczna;

(b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, zrównoważone i 
wydajne morza i oceany oraz gospodarka 
ekologiczna;

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, zrównoważone i 
wydajne morza i oceany oraz gospodarka 
ekologiczna;

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 

Cel szczegółowy polega na zapewnieniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
zdrowej żywności wysokiej jakości oraz 
innych bioproduktów poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej i przetwórstwa 
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powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

żywności, poprzez rozwijanie powiązanych 
usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz więcej zasobów biologicznych jest 
potrzebnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku na bezpieczne i 
zdrowe zaopatrzenie w żywność, 
biomateriały, biopaliwa i bioprodukty, od 
produktów konsumpcyjnych po chemikalia 
luzem. Zdolności ekosystemów lądowych i 
wodnych wymagane do ich produkcji są 
jednak ograniczone i często nie zarządzane 
optymalnie, przy czym konkurują ze sobą 
różne sposoby ich wykorzystania; 
przykładem tego jest znaczne zmniejszenie 
zawartości węgla w glebach i żyzności. 
Istnieje niewykorzystany potencjał 
wspierania usług ekosystemowych z 
gruntów uprawnych, lasów, wód morskich 
i słodkich poprzez włączenie celów z 
zakresu agronomii i środowiska do 
zrównoważonej produkcji.

Coraz więcej zasobów biologicznych jest 
potrzebnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku na bezpieczne i 
zdrowe zaopatrzenie w żywność, 
biomateriały, biopaliwa i bioprodukty, od 
produktów konsumpcyjnych po chemikalia 
luzem. Zdolności ekosystemów lądowych i 
wodnych wymagane do ich produkcji są 
jednak ograniczone i często nie zarządzane 
optymalnie, przy czym konkurują ze sobą 
różne sposoby ich wykorzystania; 
przykładem tego jest znaczne zmniejszenie 
zawartości węgla w glebach i żyzności. 
Istnieje niewykorzystany potencjał 
wspierania usług ekosystemowych z 
gruntów uprawnych, lasów, wód morskich 
i słodkich oraz hodowli akwakultury
poprzez włączenie celów z zakresu 
agronomii i środowiska do zrównoważonej 
produkcji.

Uzasadnienie

Należy włączyć tu hodowle akwakultury z uwagi na ich reakcję ze środowiskiem morskim i 
udział w zrównoważonej produkcji.
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo oraz 
przemysł bioproduktów są 
najważniejszymi sektorami gospodarki 
ekologicznej. Stanowi ona duży i rosnący 
rynek, o wartości szacowanej na ponad 2 
bln EUR, zapewniający 20 mln miejsc 
pracy i 9 % całkowitego zatrudnienia w 
Unii w 2009 r. Inwestycje w badania 
naukowe i innowacje związane z tym 
wyzwaniem społecznym umożliwią 
Europie zajęcie wiodącej pozycji na 
przedmiotowych rynkach i odegrają rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
oraz jej inicjatyw przewodnich „Unia 
innowacji” i „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”.

Rolnictwo, leśnictwo, zrównoważone 
rybołówstwo i akwakultura oraz przemysł 
bioproduktów są najważniejszymi 
sektorami gospodarki ekologicznej. 
Stanowi ona duży i rosnący rynek, o 
wartości szacowanej na ponad 2 bln EUR, 
zapewniający 20 mln miejsc pracy i 9 % 
całkowitego zatrudnienia w Unii w 2009 r. 
Inwestycje w badania naukowe i innowacje 
związane z tym wyzwaniem społecznym 
umożliwią Europie zajęcie wiodącej 
pozycji na przedmiotowych rynkach i 
odegrają rolę w osiągnięciu celów strategii 
„Europa 2020” oraz jej inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”.

Uzasadnienie

Nie powinno się zbyt nisko szacować udziału zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej 
akwakultury w gospodarce ekologicznej.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
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dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich, 
nadbrzeżnych i morskich. Wyzwania 
dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa, 
zrównoważonego rybołówstwa i 
zrównoważonej akwakultury i gospodarki 
ekologicznej mają znaczenie regionalne,
krajowe, europejskie i globalne. Działania 
na poziomie Unii oraz ich skuteczna 
koordynacja mają zasadnicze znaczenie 
dla połączenia klastrów w celu osiągnięcia 
skali i masy krytycznej niezbędnych dla 
uzupełnienia wysiłków podejmowanych 
przez pojedyncze państwa członkowskie 
lub ich grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między badaczami,
naukowcami, przedsiębiorstwami, 
rolnikami/ producentami, rybakami/ 
hodowcami akwakultury, doradcami, 
decydentami i użytkownikami końcowymi. 
Poziom Unii jest również niezbędny dla 
zapewnienia spójności podejścia do tego 
wyzwania między sektorami oraz silnych 
powiązań z odpowiednimi kierunkami 
polityki Unii. Koordynacja badań 
naukowych i innowacji na poziomie Unii 
ułatwi i przyspieszy potrzebne zmiany w 
całej Unii.

Uzasadnienie

Decydenci mogą odgrywać ważną rolę. Przed podjęciem decyzji powinni sprawdzać i 
uwzględniać prawdziwe potrzeby zarówno ekosystemów morskich, jak i istotnych 
zainteresowanych stron. Nie powinno się zbyt nisko szacować udziału zrównoważonego 
rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury w gospodarce ekologicznej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje będą Badania naukowe i innowacje będą 
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wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie 
zdrowia roślin, strategią w zakresie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 
oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja badań naukowych i innowacji z 
powiązaną polityką Unii wydatnie 
zwiększy ich europejską wartość dodaną, 
zapewni efekt dźwigni, zwiększy znaczenie 
społeczne i ułatwi dalszy rozwój 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa,
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie 
zdrowia roślin, strategią w zakresie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 
oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja pełnego cyklu – od 
podstawowych badań naukowych do 
innowacji – z powiązaną polityką Unii 
wydatnie zwiększy ich europejską wartość 
dodaną, zapewni efekt dźwigni, zwiększy 
znaczenie społeczne, zapewni zdrowe 
produkty żywnościowe i ułatwi dalszy 
rozwój zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami, wodami śródlądowymi
i oceanami oraz rynku gospodarki 
ekologicznej.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowane wyzwaniami działania 
skupiające się na korzyściach społecznych 
i gospodarczych oraz modernizacji 
sektorów i rynków związanych z 
gospodarką ekologiczną będą wspierane 
poprzez multidyscyplinarne badania 
naukowe, wspomagające innowacje i 
prowadzące do opracowania nowych 
praktyk, produktów i procesów. Przyjęte 
również zostanie szeroko zakrojone 
podejście do innowacji, obejmujące 
innowacje technologiczne, 
nietechnologiczne, organizacyjne, 
gospodarcze i społeczne - dotyczy to np. 
nowych modeli biznesowych, marek i 
usług.

Stymulowane wyzwaniami działania 
skupiające się na korzyściach społecznych 
i gospodarczych oraz modernizacji 
sektorów i rynków związanych z 
gospodarką ekologiczną będą wspierane 
poprzez multidyscyplinarne badania 
naukowe i międzysektorowe podejście do 
różnych tematów, lepszą współpracę 
między badaczami i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami,
wspomagające innowacje i prowadzące do 
opracowania nowych praktyk, produktów i 
procesów. Przyjęte również zostanie 
szeroko zakrojone podejście do innowacji, 
obejmujące innowacje technologiczne, 
nietechnologiczne, organizacyjne, 
gospodarcze i społeczne - dotyczy to np. 
nowych modeli biznesowych, marek i 
usług.

Uzasadnienie

Z uwagi na różne wyzwania, z jakimi UE musi sobie radzić, potrzebne są skuteczne i 
skoordynowane badania naukowe i przyjmowanie przekrojowego podejścia. Aby to osiągnąć, 
podstawowe znaczenie należy nadać wiedzy i fachowości wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Uwolnienie potencjału wodnych 
zasobów biologicznych

(c) Uwolnienie potencjału rybołówstwa,
akwakultury, biotechnologii morskich i 
wodnych zasobów morskich poprzez 
zrównoważone zarządzanie rybołówstwem
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Uzasadnienie

Środowisko wodne obejmuje tak żywe, jak i nieożywione zasoby. Konieczne jest podjęcie 
zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, uwzględniające potrzeby ekosystemów, jak i 
rybaków.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów w celu maksymalizacji 
społecznych i gospodarczych korzyści 
i zysków z oceanów, mórz i wód 
śródlądowych (wód słodkich, słonych i 
słonawych) Europy. Wydajne morza i 
oceany mogłyby zapewnić dobrobyt w 
sektorach gospodarki morskiej, a także 
ochronę różnorodności biologicznej mórz, 
co można osiągnąć dzięki rozwojowi 
zrównoważonego rybołówstwa i 
akwakultury. Działania skupią się na 
optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury, 
która obejmuje wszystkie istotne gatunki 
morskie i systemy produkcyjne w 
kontekście gospodarki globalnej, a także na 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu, który przyniesie 
zrównoważone i innowacyjne rozwiązania 
celem uwolnienia wielkiego potencjału 
mórz. Z uwagi silną interakcję 
eksploatowanych biologicznych zasobów
morskich ze środowiskiem dąży się do 
rozwijania przekrojowej morskiej wiedzy 
naukowo-technicznej z myślą o lepszym 
wykorzystaniu potencjału morskiego 
wśród morskich gałęzi przemysłu, z 
jednoczesnym chronieniem środowiska i 
dostosowaniem do zmiany klimatu. To 
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skoordynowane podejście strategiczne do 
badań morskich w ramach wszystkich 
wyzwań i filarów programu „Horyzont 
2020” będzie także wspierać wdrażanie 
odnośnej polityki Unii celem realizacji 
głównych założeń „niebieskiego wzrostu”, 
a także zapewnienia koniunktury 
gospodarczej i dobrobytu społecznego 
europejskiego sektora owoców morza 
(obejmującego cały łańcuch produkcji 
owoców morza od ich produkcji, po 
konsumentów). Specjalna linia budżetowa 
zostanie poświęcona działaniom 
przekrojowym.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ważne jest takie ukierunkowanie badań, 
by zaspokajały one rzeczywiste potrzeby 
zarówno ekosystemów, jak i obszaru 
rybołówstwa i akwakultury. W tym celu 
zasadnicze znaczenie ma współpraca 
między badaczami i zainteresowanymi 
stronami wszystkich szczebli (rybakami, 
przedsiębiorstwami, konsumentami, 
decydentami, itp.) oraz skuteczna 
koordynacja odpowiednich istniejących 
instytutów badawczych. Pomoże to w 
budowaniu wzajemnego zaufania między 
zainteresowanymi stronami i 
naukowcami, co doprowadzi do 
wypracowania długoterminowego 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami morskimi. Poza tym żywotną 
rolę może odgrywać wymiana dobrych 
praktyk, jak i skuteczne wykorzystywanie 
wyników pozyskanych z trwających badań 
naukowych dzięki otwartemu dostępowi 
do tych wyników. Z uwagi na dotkliwy 
brak wiarygodnych danych naukowych 
należy wzmocnić istniejące już 
odpowiednie mechanizmy (np. EMODnet 
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- europejską sieć informacji i obserwacji 
środowiska morskiego). Powinno się 
zaproponować nowe europejskie projekty 
dotyczące zbierania danych, a także 
udzielania łatwego i bezpłatnego dostępu 
do nich.

Uzasadnienie

Aby poprawić dane naukowe i wiedzę wymaganą do skutecznego wdrożenia podjętych 
środków potrzeba atmosfery wzajemnego zaufania między badaczami i przedstawicielami 
sektora rybołówstwa (przemysł, MŚP, konsumenci, decydenci, itp.). Docelowe badania i 
wiarygodne dane naukowe przyczynią się do sprostania technicznym, społecznym, 
gospodarczym potrzebom sektora i wymaganiom środowiska.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy również wysunąć na pierwszy plan 
współpracę i ściślejsze relacje między 
osobami zajmującymi się badaniami 
morskimi a badaczami w innych 
dziedzinach (środowisko, energia, 
transport itp.). Dziedziny te wzajemnie się 
uzupełniają, dlatego należy zapewnić ich 
silniejsze powiązanie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach tego konieczne jest 
podejmowanie prób zbliżenia nauki 
czystej ze stosowaną oraz podkreślanie, że 
doskonałość w badaniach naukowych 
obejmuje również badania podstawowe i 
stosowane.



PE492.588v02-00 16/22 AD\913182PL.doc

PL

Uzasadnienie

Droga do osiągnięcia doskonałości leży u podstaw programu Horyzont 2020, ale należy 
wziąć pod uwagę, że doskonałość obejmuje również badania stosowane. Horyzont 2020 
zwraca uwagę na innowacje i praktyczne zastosowanie wiedzy i badań naukowych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Synergie i ściślejsza współpraca z 
funduszami strukturalnymi przyczynią się 
do pobudzenia morskich badań 
naukowych i wywrą pozytywny skutek na 
obszary środowiska, społeczny i 
gospodarczy. Finansowanie projektu ze 
środków pochodzących z różnych źródeł 
przyczyni się również do pobudzenia 
udziału regionów w wysiłkach 
badawczych UE.

Uzasadnienie

Środowisko morskie oraz działalność z nim związana odgrywa kluczową rolę w europejskim 
rozwoju społeczno-gospodarczym, a konkretniej w rozwoju europejskich regionów. 
Współpraca z funduszami strukturalnymi wywrze pozytywny wpływ na sektor rybołówstwa 
poprzez docelowe działania na poziomie krajowym i regionalnym.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest ściślejsza współpraca i 
dobra koordynacja z Europejskim 
Funduszem Morskim i Rybackim, aby 
unikać nakładania się działań i wspierać 
czynny udział sektora rybołówstwa w 
projektach europejskich.
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Uzasadnienie

Skuteczna koordynacja i dopełnianie się działań programu Horyzont 2020 z działaniami 
finansowanymi przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki są konieczne, by uniknąć ich 
nakładania się i powielania.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

By działalność spełniała założenia 
wspólnej polityki rybołówstwa, powinna 
również uwzględniać podejście oddolne i 
zwracać większą uwagę na współpracę na 
poziomie krajowym i regionalnym.

Uzasadnienie

Odgórne podejście UE w sektorze rybołówstwa nie sprawdza się i jasno daje się we znaki 
ogólne zapotrzebowanie na lepszą komunikację z zainteresowanymi stronami. Regiony mają 
ważną rolę do odegrania w badaniach morskich. Społeczności przybrzeżne i wyspiarskie 
mogą wychodzić z propozycjami badań i innowacji dzięki swojej znajomości przedmiotu i 
praktycznej wiedzy.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
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rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i demonstracji/ 
prób terenowych i innych, uwzględniając 
wpływ gospodarki ekologicznej na 
użytkowanie gruntów i mórz oraz zmiany 
sposobu użytkowania tych zasobów.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Coraz większy wpływ zmian klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, zmiany w 
cyrkulacji wód w oceanach, wzrost 
temperatury wody morskiej, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystanie, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej, świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości 
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Innowacje w tych 
dziedzinach zapewnią możliwości wzrostu 
i miejsc pracy, a także innowacyjne 
rozwiązania w zakresie nauki, technologii, 
gospodarki, polityki i zarządzania. W tym 
celu prowadzone są prace nad utworzeniem 
europejskiego partnerstwa innowacji w 
dziedzinie surowców.

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości 
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Wyzwania dotyczące wody 
obejmują jej wykorzystanie w środowisku 
wiejskim, miejskim i przemysłowym oraz 
ochronę ekosystemów wodnych i 
morskich. Innowacje w tych dziedzinach 
zapewnią możliwości wzrostu i miejsc 
pracy, a także innowacyjne rozwiązania w 
zakresie nauki, technologii, gospodarki, 
polityki i zarządzania. W tym celu 
prowadzone są prace nad utworzeniem 
europejskich partnerstw innowacyjnych w 
dziedzinie racjonalnego zużycia wody i
surowców.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) staraniach o prezentowanie 
europejskich modeli spójności i 
dobrostanu społecznego jako 
międzynarodowych punktów odniesienia, 
a także na przestrzeganiu zaleceń MOP 
dotyczących intensyfikacji badań i szkoleń 
na rzecz zdrowia, higieny i bezpieczeństwa 
pracy.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie oraz gospodarka ekologiczna

(b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, wydajne morza i 
oceany oraz gospodarka ekologiczna.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wsparcie rozwoju, wdrożenia i 
monitorowania europejskiej polityki w 
zakresie rolnictwa i rybołówstwa, w tym 
dotyczącej bezpieczeństwa żywności i 
bezpieczeństwa żywnościowego, oraz 
rozwój gospodarki ekologicznej poprzez 
np. prognozy dotyczące produkcji 
roślinnej, analizy techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz modelowanie.

wspieranie rozwoju, wdrażania 
i monitorowania europejskiej polityki 
w zakresie rolnictwa, rybołówstwa i 
akwakultury w tym dotyczącej 
bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa 
żywnościowego, oraz rozwój gospodarki 
ekologicznej poprzez np. prognozy 
dotyczące produkcji roślinnej, analizy 
techniczne i społeczno-gospodarcze, 
modelowanie i naukowo-techniczne 
podstawy zarządzania rybołówstwem. 

Uzasadnienie

Naukowe i techniczne podstawy przyczynią się do zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem poprzez, np. wykorzystanie wybiórczych narzędzi połowowych oraz innych, 
bardziej przyjaznych środowisku instrumentów.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pod kątem potencjału w zakresie 
innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 

Pod kątem potencjału w zakresie 
innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 
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słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów; 
niewystarczający stopień wykorzystania 
mocnych stron badań naukowych przy 
tworzeniu wartości gospodarczych lub 
społecznych; niski poziom 
przedsiębiorczości; niewystarczający dla 
konkurowania w skali globalnej zakres 
zasobów w ośrodkach doskonałości; oraz 
zbyt wiele barier utrudniających 
współpracę w ramach trójkąta wiedzy 
badań naukowych, szkolnictwa wyższego i 
biznesu na szczeblu europejskim.

słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów; 
niewystarczający stopień wykorzystania 
mocnych stron badań naukowych przy 
tworzeniu wartości gospodarczych lub 
społecznych; niedostateczne 
wykorzystywanie wyników badań na 
rynku; niski poziom przedsiębiorczości i 
przedsiębiorczego myślenia; niski poziom 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój,
niewystarczający dla konkurowania w skali 
globalnej zakres zasobów – w tym zasobów 
ludzkich – w ośrodkach doskonałości; 
oraz zbyt wiele barier utrudniających 
współpracę w ramach trójkąta wiedzy 
badań naukowych, szkolnictwa wyższego i 
biznesu na szczeblu europejskim.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (c) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Rozwój utalentowanych, 
wykwalifikowanych i przedsiębiorczych 
osób poprzez edukację i szkolenia

(c) Rozwój utalentowanych, 
wykwalifikowanych i przedsiębiorczych 
osób poprzez wysokiej jakości
ukierunkowaną edukację i szkolenia

Uzasadnienie

Edukacja i szkolenia powinny być ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby europejskich 
obywateli.
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