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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pakiet wniosków dotyczących programu „Horyzont 2020” sporządzony zgodnie 
z komunikatem Komisji „Budżet z perspektywy »Europy 2020«” w pełni wpisuje się 
w strategię „Europa 2020”, w której badania naukowe i innowacje uznano za główne czynniki 
osiągnięcia celów związanych z inteligentnym i zrównoważonym wzrostem sprzyjającym 
włączeniu społecznemu. Pakiet zawiera wnioski ustanawiające:

1) program ramowy „Horyzont 2020” (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE);
2) jednolite zasady uczestnictwa i upowszechniania (TFUE); 
3) jednolity program szczegółowy służący realizacji programu ramowego „Horyzont 2020” 
(TFUE); oraz 
4) jednolity wniosek dotyczący części programu „Horyzont 2020” odpowiadających 
traktatowi Euratom. 

Ogólny polityczny opis tych wniosków i okoliczności, w jakich zostały opracowane, 
przedstawiono w komunikacie Komisji przyjętym wraz z tymi wnioskami, w którym 
poruszono szereg ważnych elementów przekrojowych, takich jak uproszczenie i sposób, 
w jaki wzmocniono podejście do innowacji. 

Program ramowy „Horyzont 2020” jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania społeczne 
przedstawione w strategii „Europa 2020” i jej inicjatywach przewodnich. W równym stopniu 
przyczyni się on do zapewnienia wiodącej pozycji Unii w przemyśle. Podniesie też poziom 
doskonałości bazy naukowej, co jest czynnikiem o zasadniczym znaczeniu dla zapewnienia 
Europie stabilnej przyszłości oraz długotrwałego dobrobytu i pomyślności jej obywateli. Aby 
osiągnąć te cele, we wnioskach zawarto pełen wachlarz zintegrowanych środków pomocy na 
wszystkich poziomach cyklu badań naukowych i innowacji. Program ramowy „Horyzont 
2020” skupia i wzmacnia działania finansowane obecnie w ramach siódmego programu 
ramowego w zakresie badań, poświęconych innowacjom części programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji oraz w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii 
(EIT). Wnioski sporządzono w takiej formie, aby w znacznym stopniu ułatwić pracę 
uczestnikom.

Program ramowy i program szczegółowy

Komisja TRAN otrzymała dwa dokumenty: dokument COM(2011)0809 podlegający 
procedurze współdecyzji i dokument COM(2011)0811 podlegający procedurze konsultacji. 
Ponieważ w procedurze konsultacji Parlament Europejski odgrywa jedynie ograniczoną rolę –
bez możliwości faktycznego negocjowania treści z Radą – sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej postanowiła skoncentrować działania komisji TRAN na programie ramowym 
i ewentualnie włączyć ważne elementy programu szczegółowego do programu ramowego. 
Komisja ITRE oznajmiła, że będzie mogła przyjąć takie samo podejście.

Sprawozdawczyni niniejszej opinii pragnie skoncentrować swoje prace wyłącznie na części 
dotyczącej transportu, ponieważ będzie to opinia Komisji Transportu i Turystyki. 
W programie „Horyzont 2020” aspekt dotyczący transportu omówiono pod kątem transportu 
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ekologicznego, inteligentnego i zintegrowanego. Sprawozdawczyni pragnie zachować to 
stanowisko, dostosowując je jednak do stanowiska wyrażonego przez Komisję Transportu 
i Turystyki w Parlamencie Europejskim we wcześniej przyjętych sprawozdaniach.

Sprawozdawczyni pragnie również zaakcentować istotne aspekty polityki transportowej, tj. 
dostawy energii do UE, zróżnicowanie źródeł energii dla transportu czy też oddziaływanie 
transportu na środowisko.

Poza tym w kontekście ogromnej światowej konkurencji gospodarczej w sektorze transportu 
sprawozdawczyni pragnie przypomnieć o znaczeniu utrzymania i zintensyfikowania rozwoju 
i innowacyjności Unii Europejskiej w tym sektorze, aby ożywić wzrost gospodarczy 
i tworzyć miejsca pracy.

Ponadto w obliczu zmian demograficznych zachodzących w Europie i zmieniającego się stylu 
życia Europejczyków oraz w trosce o zapewnienie skutecznego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego, w sprawozdaniu położono nacisk na jakość systemów transportowych, które 
powinny mieć charakter multimodalny, oraz przypomniano o głównym wyzwaniu, jakim jest 
mobilność w obszarach miejskich. Aby osiągnąć te zamierzenia, należy wspierać utworzenie 
wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) w zakresie mobilności w miastach.

Na koniec sprawozdawczyni pragnie ponownie podkreślić ważną rolę społeczną, jaką 
odgrywają środki transportu, w szczególności dla najbardziej zagrożonych grup społecznych, 
oraz fakt, że dobre planowanie transportu pozwoli zapewnić spójność terytorialną i zwalczać 
nierówności.

„Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę”

Program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę” – inna znacząca interwencja 
wykorzystująca środki budżetowe UE przeznaczone na transport – należy skoordynować 
w taki sposób, aby zapewnić komplementarność przy równoczesnym unikaniu ewentualnego 
powielania działań. Ważne jest również zadbanie w ramach koordynacji między 
instrumentem „Łącząc Europę” a programem „Horyzont 2020” o to, by nie został przerwany 
łańcuch badawczo-rozwojowy skutkujący wdrożeniem infrastruktury. Jest to szczególnie 
ważne w sytuacji, gdy dla realizacji ambitnych celów strategii „Europa 2020” konieczny 
będzie istotny postęp technologiczny w dziedzinie transportu, energetyki i ICT.

Należy podkreślić, że wszelkie wsparcie działalności badawczo-innowacyjnych za pomocą 
instrumentów finansowych będzie realizowane poprzez instrumenty finansowe związane 
z programem „Horyzont 2020”.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki 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 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne i 
zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się w 
przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia
innowacji” określa strategiczne i 
zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się w 
przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości. Należy 
uwzględnić różne poziomy rozwoju 
regionów i inwestycje dokonane 
w badania naukowe i innowacje, 
wspierając działaniami lub programami 
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szczegółowymi regiony bardziej odległe od 
realizacji celów zdefiniowanych 
w strategii „Europa 2020”;

Uzasadnienie

Różne poziomy rozwoju europejskich regionów, zwłaszcza jeśli chodzi o innowacje i badania 
naukowe, sprawiają, że pewne regiony dalekie są od realizacji celów strategii „Europa 
2020”. Z tego powodu pewne regiony – odpowiednio do osiągniętego przez nie poziomu 
inwestycji w badania naukowe i innowacje – powinny otrzymać wsparcie w postaci działań 
szczegółowych mających na celu zmniejszenie dystansu, jaki dzieli je od realizacji celów 
„Europa 2020”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W białej księdze pt. „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu”1

Komisja oceniła, że polityka badań i 
innowacji w dziedzinie transportu 
powinna skutkować coraz większym i 
spójnym wsparciem dla rozwoju 
technologii kluczowych dla 
przekształcenia europejskiego systemu 
transportu w system nowoczesny, 
skuteczny, trwały i dostępny. W białej 
księdze wyznaczono cel w postaci 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2050 r. o 60 % w stosunku do poziomu 
z 1990 r.
__________________
1 COM(2011)0144

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły



AD\913053PL.doc 7/32 PE491.273v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu wywarcia jak największego 
możliwego wpływu „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię z innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, transport,
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura 
i media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich oraz instrumentem „Łącząc 
Europę”, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych 
i innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

Uzasadnienie

Należy powiązać program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę”, mając na uwadze 
że jeśli cele białej księgi w sprawie transportu mają zostać osiągnięte, konieczne jest 
skoncentrowanie się na inteligentnym transporcie ekologicznym, co jest możliwe tylko dzięki 
funduszom na rzecz innowacji i badań naukowych w dziedzinie transportu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy osiągnąć większy wpływ 
poprzez połączenie programu „Horyzont 
2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy w 
zakresie konkurencyjności oraz pomóc w 
stawieniu czoła wyzwaniom społecznym.
Partnerstwa publiczno-prywatne w formie 
wspólnych inicjatyw technologicznych 
ustanowionych decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

(29) Należy osiągnąć większy wpływ 
poprzez połączenie programu „Horyzont 
2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy w 
zakresie konkurencyjności oraz pomóc w 
stawieniu czoła wyzwaniom społecznym.
Partnerstwa publiczno-prywatne w formie 
wspólnych inicjatyw technologicznych 
ustanowionych decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
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grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013) mogą być kontynuowane z 
wykorzystaniem struktur odpowiednich dla 
celu.

grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013) mogą być kontynuowane z 
wykorzystaniem struktur odpowiednich dla 
celu, a jednocześnie można ustanawiać 
nowe.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę 
w osiągnięciu celów strategii „Europa 
2020” w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych 
i innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy 
i zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu 
i konkurencyjności w Europie, przez 
zmniejszenie zapóźnienia w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji 
istniejącego w mniej rozwiniętych 
regionach UE za pomocą specjalnych 
programów i działań wspierających.

Uzasadnienie

Dodanie w artykule zatytułowanym „Wartość dodana Unii” zagadnienia już wymienionego 
w punkcie preambuły, które powinno znaleźć się w tekście rozporządzenia. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na różne poziomy rozwoju pod względem inwestycji w innowacje i badania 
naukowe.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ścisłe powiązania gospodarcze i 
geograficzne z Unią;

(iii) ścisłe powiązania gospodarcze 
i geograficzne z Unią lub utrzymywanie 
stosunków o charakterze 
uprzywilejowanym ze względów 
kulturowych i historycznych z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne.

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne. Neutralność technologii 
stanowi absolutny warunek skuteczności 
polityki innowacji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi.

„Horyzont 2020” jest realizowany 
w sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi, instrumentem „Łącząc 
Europę” i programami oraz działaniami 
szczegółowymi służącymi wsparciu 
i kompensacji w ramach polityki 
regionalnej i spójności.
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Uzasadnienie

Znaczenie komplementarności dla zapewnienia spójności i skuteczności między programem 
„Horyzont 2020” i programami finansowania UE, zwłaszcza instrumentem „Łącząc Europę” 
i funduszami strukturalnymi, które także powinny uwzględniać szczegółowe programy i 
działania.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Partnerstwa publiczno-prywatne 
udostępniają fundusze publiczne w 
przejrzystych procedurach, a żeby 
umożliwić jak największą elastyczność, 
można rozdzielać fundusze w drodze 
konkurencyjnych zaproszeń do składania 
wniosków bądź w sposób bezpośredni, 
jeżeli jest to uzasadnione.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zgodność z priorytetami politycznymi 
Unii.

Poprawka 11

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, badania morskie, 
zrównoważona turystyka oraz gospodarka 
ekologiczna;
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
obejmuje również działanie w zakresie 
eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji, ze szczególnymi 
środkami służącymi uwolnieniu potencjału 
doskonałości działań w mniej rozwiniętych 
regionach Unii.

Cel szczegółowy „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
obejmuje również działanie w zakresie 
eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji, ze szczególnymi 
środkami służącymi uwolnieniu potencjału 
doskonałości działań w mniej rozwiniętych 
regionach Unii, a zwłaszcza w regionach 
najbardziej oddalonych, zgodnie z ich 
specyficzną charakterystyką, o której 
mowa w art. 174, 349 i 355 TFUE.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3 – litera (e) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie wzornictwa i rozwój 
technologii konwergencyjnych w celu 
tworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym ochrona materiałów 
mających wartość historyczną lub 
kulturalną.

Opracowanie wzornictwa i rozwój 
technologii konwergencyjnych w celu 
tworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym ochrona materiałów 
mających wartość historyczną lub 
kulturalną, a także usprawnienie turystyki 
ekologicznej i sieci destynacji 
zrównoważonej turystyki w zakresie 
dziedzictwa historycznego, kulturalnego, 
przemysłowego i naturalnego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Celem jest usprawnienie tworzenia 
sieci i wymiany informacji w zakresie 
europejskiego potencjału ekologicznej i 
zrównoważonej turystyki, co umożliwi 
lepszą ochronę dziedzictwa kulturalnego, 
historycznego, przemysłowego i 
naturalnego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyspieszenie tego rozwoju wymaga 
strategicznego podejścia na poziomie Unii, 
obejmującego dostawy energii, 
zapotrzebowanie na nią i jej wykorzystanie 
w budynkach, usługi, transport i 
przemysłowe łańcuchy wartości. Będzie się 
to wiązać z dostosowaniem zasobów w 
całej UE, włącznie z funduszami polityki 
spójności, w szczególności poprzez 
krajowe i regionalne strategie inteligentnej 
specjalizacji, systemy handlu 
uprawnieniami do emisji, zamówienia 
publiczne i inne mechanizmy 
finansowania. Wymaga to również polityki 
w zakresie regulacji i wdrożenia, 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej, dostosowanej 
do okoliczności pomocy technicznej oraz 
budowania zdolności w celu usunięcia 
barier nietechnologicznych.

Przyspieszenie tego rozwoju wymaga 
strategicznego podejścia na poziomie Unii, 
obejmującego dostawy energii, 
zapotrzebowanie na nią i jej wykorzystanie 
w budynkach, usługi, transport i 
przemysłowe łańcuchy wartości. Będzie się 
to wiązać z dostosowaniem zasobów w 
całej UE, włącznie z funduszami polityki 
spójności, w szczególności poprzez 
krajowe i regionalne strategie inteligentnej 
specjalizacji, systemy handlu 
uprawnieniami do emisji, zamówienia 
publiczne i inne mechanizmy 
finansowania. Wymaga to również polityki 
w zakresie regulacji i wdrożenia, 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej, dostosowanej 
do okoliczności pomocy technicznej oraz 
budowania zdolności w celu usunięcia 
barier nietechnologicznych. Jeśli chodzi o 
regiony najbardziej oddalone, należy 
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rozważyć możliwość zachęt, aby umożliwić 
im rozwijanie odnawialnych źródeł 
energii, wykorzystując ich potencjał 
w zakresie alternatywnych źródeł energii 
i zmniejszając ich uzależnienie od paliw 
kopalnych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport i mobilność

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i
społeczeństwa.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska i klimatu, bezpieczny i
interoperacyjny, z korzyścią dla obywateli,
użytkowników, robotników i 
pracowników, gospodarki, a także
społeczeństwa.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 

Europa musi pogodzić zmieniające się
potrzeby jej obywateli w zakresie 
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imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu.
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

mobilności, kształtujące się pod wpływem 
nowych wyzwań demograficznych i 
społecznych, i spójności terytorialnej z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu.
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
i innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej i innych paliw kopalnych,
których dostawy są uzależnione w dużej 
mierze od państw trzecich, a zasoby 
ograniczone, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności, 
nie oddalając jeszcze bardziej regionów 
już i tak odizolowanych, zwłaszcza 
regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można osiągnąć 
tylko poprzez radykalną zmianę systemu 
transportowego, inspirowaną przełomami 
w badaniach naukowych prowadzonych w 
tej dziedzinie, daleko idące innowacje oraz 
spójne, ogólnoeuropejskie wdrożenie 
bardziej ekologicznych, bezpieczniejszych 
i bardziej inteligentnych rozwiązań 
transportowych.

Mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można osiągnąć 
tylko poprzez radykalną zmianę systemu 
transportowego, inspirowaną przełomami 
w badaniach naukowych prowadzonych w 
tej dziedzinie, daleko idące innowacje oraz 
spójne, ogólnoeuropejskie wdrożenie 
bardziej ekologicznych, bezpieczniejszych 
i inteligentniejszych rozwiązań 
transportowych, w tym inwestowanie w 
innowacyjną infrastrukturę wszystkich 
form transportu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje w 
dziedzinie transportu muszą przyczyniać 
się do utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu, poprzez 
rozwój takich technologii i systemów, jak 
europejski system bezpiecznej kontroli 
jazdy pociągu czy europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym, służących 
usunięciu przeszkód w ruchu 
transgranicznym. Konieczne jest również 
wspieranie i wdrożenie technologii i 
systemów ułatwiających mobilność 
europejskich obywateli, takich jak 
europejski multimodalny mechanizm 
planowania podróży, w całej Europie.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje muszą 
zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii, 
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, wspierając przejście na 
gospodarkę odporną na wyzwania klimatu i 
niskoemisyjną, oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 
globalnym.

Badania naukowe i innowacje muszą 
zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii,
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, wspierając przejście na 
gospodarkę odporną na wyzwania klimatu i 
niskoemisyjną, zwiększając mobilność w 
całej Europie oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 
globalnym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transport to ważny stymulator 
gospodarczej konkurencyjności i wzrostu 

Transport to ważny stymulator 
gospodarczej konkurencyjności i wzrostu 
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Europy. Zapewnia on mobilność osób i 
towarów niezbędną dla zintegrowanego
jednolitego rynku europejskiego oraz 
otwartego i integracyjnego społeczeństwa.
Należy do największych aktywów Europy 
pod względem potencjału przemysłowego i 
jakości usług, odgrywając wiodącą rolę na 
wielu światowych rynkach. Przemysł 
transportowy i produkcja sprzętu 
transportowego wspólnie odpowiadają za 
6,3 % PKB Unii. Jednocześnie europejski 
przemysł transportowy stoi w obliczu coraz 
bardziej zaciekłej konkurencji z innych 
stron świata. Zapewnienie Europie 
konkurencyjnej przewagi w przyszłości i 
minimalizacja niedociągnięć naszego 
obecnego systemu transportowego będą 
wymagać przełomowych technologii.

Europy. Zapewnia on spójność 
terytorialna oraz mobilność osób 
i towarów niezbędną dla integracji
jednolitego rynku europejskiego oraz 
otwartego i integracyjnego społeczeństwa, 
zmniejszając izolację, w jakiej pod każdym 
względem znajdują się te regiony. Należy 
do największych aktywów Europy pod 
względem potencjału przemysłowego i 
jakości usług, odgrywając wiodącą rolę na 
wielu światowych rynkach. Przemysł 
transportowy i produkcja sprzętu 
transportowego wspólnie odpowiadają za 
6,3 % PKB Unii i ok. 13 mln miejsc pracy. 
Jednocześnie europejski przemysł 
transportowy stoi w obliczu coraz bardziej 
zaciekłej konkurencji z innych stron 
świata. Do celów strategii ożywienia 
gospodarczego i promowania umiejętności 
w naszym przemyśle trzeba będzie 
wzmocnić europejskie zobowiązania 
mające na celu wsparcie wszystkich 
sektorów transportu z uwagi na ich wagę 
gospodarczą i technologiczną.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sektor transportowy wnosi duży wkład w 
emisje gazów cieplarnianych, pochodzi z 
niego do jednej czwartej wszystkich emisji.
W 96 % transport jest zależny od paliw 
kopalnych. Coraz poważniejszym 
problemem staje się tymczasem 
zagęszczenie ruchu; systemy nie są jeszcze 
wystarczająco inteligentne; możliwości
zmiany rodzaju transportu nie zawsze są 
atrakcyjne; liczba ofiar wypadków 
drogowych w Unii utrzymuje się na 
drastycznie wysokim poziomie 34 tys. 
rocznie; obywatelom i przedsiębiorstwom 
zależy na bezpiecznym systemie 
transportowym. Szczególne wyzwania dla 

Sektor transportowy wnosi duży wkład w 
emisje gazów cieplarnianych, pochodzi z 
niego do jednej czwartej wszystkich emisji.
W 96 % transport jest zależny od paliw 
kopalnych. Coraz poważniejszym 
problemem staje się tymczasem 
zagęszczenie ruchu; systemy nie są jeszcze 
wystarczająco inteligentne; możliwości
przejścia na bardziej zrównoważone 
rodzaje transportu nie zawsze są 
atrakcyjne; liczba ofiar wypadków 
drogowych w Unii utrzymuje się na 
drastycznie wysokim poziomie 34 tys. 
rocznie; obywatelom i przedsiębiorstwom 
zależy na dostępnym dla wszystkich,
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zrównoważonego charakteru transportu 
występują w kontekście miejskim.

bezpiecznym i niezawodnym systemie 
transportowym. Szczególne wyzwania dla
lepszej równowagi jakości życia i
zrównoważonego charakteru transportu i 
mobilności występują w kontekście 
miejskim.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy oczekiwanym tempie wzrostu w 
transporcie w ciągu kilku dziesięcioleci 
ruch na drogach europejskich ulegnie 
zablokowaniu, a jego koszty gospodarcze i 
wpływ społeczny staną się nie do 
przyjęcia. Przewiduje się, że w ciągu 
następnych 40 lat liczba 
pasażerokilometrów podwoi się, a w 
przypadku podróży lotniczych będzie 
rosnąć dwukrotnie szybciej. Do 2050 r. 
wielkość emisji CO2 wzrośnie o 35 %.
Koszty związane z zagęszczeniem ruchu 
wzrosną o ok. 50 %, osiągając pułap 
niemal 200 mld EUR rocznie. W 
porównaniu z 2005 r. koszty zewnętrzne 
wypadków wzrosną o ok. 60 mld EUR.

Przy oczekiwanym tempie wzrostu w 
transporcie w ciągu kilku dziesięcioleci 
ruch na drogach europejskich może 
osiągnąć zbyt duże nasycenie, co 
przyniesie szkodliwe skutki dla gospodarki 
i społeczeństwa. Przewiduje się, że w ciągu 
następnych 40 lat liczba 
pasażerokilometrów podwoi się, a w 
przypadku podróży lotniczych będzie 
rosnąć dwukrotnie szybciej. Do 2050 r. 
wielkość emisji CO2 wzrośnie o 35 %.
Koszty związane z zagęszczeniem ruchu 
wzrosną o ok. 50 %, osiągając pułap 
niemal 200 mld EUR rocznie. W 
porównaniu z 2005 r. koszty zewnętrzne 
wypadków wzrosną o ok. 60 mld EUR.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadnicze znaczenie będzie miało 
wsparcie i rozwój innowacyjnych 
koncepcji świadczenia usług w zakresie 
transportu i mobilności, poprzez istotne 
usprawnienie ekologicznej logistyki i 
zarządzania mobilnością. Nowe podejście 
do produkcji, składowania i dostawy 
towarów, a także skuteczniejsze i 
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racjonalne spełnianie potrzeb w zakresie 
mobilności i korzystania z narzędzi 
komunikacji, powinno umożliwić 
społeczeństwu zmniejszenie strat w 
ramach usług związanych z transportem i 
mobilnością. Należy powiązać politykę 
transportu z zatrudnieniem.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie można zatem przyjąć wariantu 
utrzymania stanu obecnego. Badania 
naukowe i innowacje, zorientowane na cele 
strategiczne i skupione na kluczowych 
wyzwaniach, wniosą znaczący wkład w 
osiągnięcie określonych przez Unię 
docelowych poziomów ograniczenia 
globalnego wzrostu temperatur do 2ºC,
obniżenia o 60 % emisji CO2 z transportu,
radykalne obniżenie kosztów związanych 
z natężeniem ruchu i wypadkami oraz 
praktyczną eliminację śmiertelnych 
wypadków na drogach do 2050 r.

Nie można zatem przyjąć wariantu 
utrzymania stanu obecnego. Badania 
naukowe i innowacje, zorientowane na cele 
strategiczne i skupione na kluczowych 
wyzwaniach, wniosą znaczący wkład w 
osiągnięcie określonych przez Unię 
docelowych poziomów ograniczenia 
globalnego wzrostu temperatur do 2ºC i
obniżenia o 60 % emisji CO2 z transportu. 
Aby osiągnąć te cele w 2050 r., należy 
określić bardziej precyzyjne i konkretne 
przepisy w odniesieniu do okresu do 
2020 r. Wiąże się to przede wszystkim z 
ambitną redukcją emisji CO2 i innych 
gazów cieplarnianych z transportu 
(w odniesieniu do danych za 2009 r.). 
Poziomy redukcji emisji zostaną określone 
dla każdego rodzaju transportu, zgodnie z 
celami 20-20-20. Badania naukowe i 
innowacje muszą również przyczynić się 
do internalizacji kosztów zewnętrznych do 
2020 r., radykalnego obniżenia kosztów
związanych z natężeniem ruchu i 
wypadkami, zdecydowanego 
przeciwdziałania zagrożeniom drogowym, 
aby wyeliminować śmiertelne wypadki na 
drogach europejskich do 2050 r., oraz, 
zgodnie z tym celem, do zmniejszenia o 
połowę liczby wypadków drogowych do 
2020 r. W swej białej księdze pt. „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do 
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osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu” 
Komisja wzywa do osiągania celów za 
pośrednictwem innowacyjnej, trwałej i 
efektywnej polityki transportowej.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego i wydajnego 
systemu transportowego w Unii; dla 
uzyskania rezultatów niezbędnych dla 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
poprawy zasobooszczędności; oraz dla 
zachowania wiodącej pozycji Europy na 
rynkach światowych produktów i usług 
związanych z transportem. Celów tych nie 
można osiągnąć poprzez rozdrobnione 
działania krajowe.

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i
harmonijnego stosowania nowych 
technologii i innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie pojazdów oraz zapewniających 
spójny rozwój infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego, bezpiecznego i 
wydajnego systemu transportowego w 
Unii; dla uzyskania rezultatów 
niezbędnych dla łagodzenia skutków 
zmiany klimatu i poprawy 
zasobooszczędności; oraz dla zachowania 
wiodącej pozycji Europy na rynkach 
światowych produktów i usług związanych 
z transportem. Celów tych nie można 
osiągnąć poprzez rozdrobnione działania 
krajowe. Konieczne jest również 
wspieranie już istniejących rozwiązań 
poprzez tworzenie wydajnych, 
inteligentnych, interoperacyjnych i 
powiązanych systemów służących 
wsparciu systemów SESAR, Galileo, 
EGNOS, GMES, ERTMS, system usług 
informacji rzecznej (RIS), SafeSeaNet, 
LRIT i ITS. Należy także kontynuować 
inicjatywy takie jak „e-safety” oraz „e-
call”.

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie na poziomie Unii badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
transportu będzie stanowić uzupełnienie 
działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie, skupiając się na działaniach 
o wyraźnej europejskiej wartości dodanej.
To oznacza, że nacisk zostanie położony na 
obszary priorytetowe, odpowiadające 
europejskim celom strategicznym, w
których przypadku niezbędna jest masa 
krytyczna wysiłków, na poszukiwanie 
ogólnoeuropejskich interoperacyjnych 
rozwiązań transportowych lub w których 
przypadku połączenie wysiłków w skali 
transnarodowej może ograniczyć ryzyko 
związane z inwestowaniem w badania i dać 
początek zastosowaniu wspólnych norm i 
skrócić czas wprowadzenia wyników 
badań na rynek.

Finansowanie na poziomie Unii badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
transportu będzie stanowić uzupełnienie 
działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie, skupiając się na działaniach 
o wyraźnej europejskiej wartości dodanej.
To oznacza, że nacisk zostanie położony na 
obszary priorytetowe, odpowiadające 
europejskim celom strategicznym, w 
których przypadku niezbędna jest masa 
krytyczna wysiłków, na poszukiwanie 
ogólnoeuropejskich systemów 
transportowych, nowoczesnych źródeł 
napędów i zasilania, interoperacyjnych 
rozwiązań transportowych czy 
infrastruktur multimodalnych, lub w 
których przypadku połączenie wysiłków w 
skali transnarodowej może zniwelować 
wąskie gardła systemu transportowego 
(np. niski poziom innowacyjnoœci 
infrastruktury w EU12) oraz ograniczyć 
ryzyko związane z inwestowaniem w 
badania i dać początek zastosowaniu 
wspólnych norm, standaryzacji i skrócić 
czas wprowadzenia wyników badań na 
rynek.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2– ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji będą wspierać szeroki zakres 
inicjatyw obejmujących cały łańcuch 
innowacji. Niektóre działania mają na celu 
w szczególności wprowadzenie wyników 
badań na rynek: temu celowi służą 
podejście programowe do projektów w 
zakresie badań naukowych, innowacji i 
demonstracji, działania wspomagające 

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji będą wspierać szeroki zakres 
inicjatyw obejmujących cały łańcuch 
innowacji i odzwierciedlać zintegrowane 
podejście do innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie transportu, począwszy od 
innowacji dotyczących pojazdów, 
infrastruktury, po systemy transportu.
Niektóre działania mają na celu w 
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absorpcję wyników przez rynek oraz 
normalizacja, regulacja i innowacyjne 
strategie zamówień. Ponadto 
zaangażowanie zainteresowanych stron i 
ich wiedza specjalistyczna pomogą 
wyeliminować lukę między wynikami 
badań a ich zastosowaniem w sektorze 
transportowym.

szczególności wprowadzenie wyników 
badań na rynek: temu celowi służą 
podejście programowe do projektów w 
zakresie badań naukowych, innowacji i 
demonstracji, działania wspomagające 
absorpcję wyników przez rynek oraz 
normalizacja, regulacja i innowacyjne 
strategie zamówień. Ponadto 
zaangażowanie zainteresowanych stron i 
ich wiedza specjalistyczna pomogą 
wyeliminować lukę między wynikami 
badań a ich zastosowaniem w sektorze 
transportowym.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w badania naukowe i innowacje 
dokonywane z myślą o bardziej 
ekologicznym, inteligentniejszym i 
bardziej zintegrowanym systemie 
transportowym przyczynią się wybitnie do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz celów 
inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”.
Takie działania ułatwią wdrożenie założeń 
białej księgi w sprawie transportu, mającej 
na celu utworzenie jednolitego 
europejskiego obszaru transportu.
Przyczynią się także do osiągnięcia celów 
strategicznych określonych w inicjatywach 
przewodnich „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”, „Polityka 
przemysłowa w erze globalizacji” i
„Europejska agenda cyfrowa”.

Inwestycje w badania naukowe i innowacje 
dokonywane z myślą o bardziej 
ekologicznym, inteligentniejszym, 
niezawodnym i bardziej zintegrowanym 
systemie transportowym przyczynią się 
wybitnie do osiągnięcia celów strategii
„Europa 2020” dotyczących 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz celów inicjatywy 
przewodniej „Unia innowacji”. Takie 
działania ułatwią wdrożenie założeń białej 
księgi w sprawie transportu, mającej na 
celu utworzenie jednolitego europejskiego 
obszaru transportu. Będą miały także
udział w osiągnięciu celów strategicznych 
określonych w inicjatywach przewodnich
„Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów”, „Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji” i „Europejska agenda 
cyfrowa”. Podejmie się również środki 
celem zapewnienia spójności z innymi 
składnikami tych programów, zwłaszcza 
dzięki utworzeniu wspólnoty wiedzy i 
innowacji w zakresie mobilności w 
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miastach i inteligentnych miast.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zasobooszczędny transport, który 
szanuje środowisko

(a) Zasobooszczędny transport, który 
szanuje środowisko i zdrowie obywateli

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 
względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
jego zależności od paliw kopalnych.

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko, a także 
na zdrowie obywateli, poprzez poprawienie 
jego jakości, wydajności i efektywności
pod względem korzystania z zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
jego zależności od paliw kopalnych i 
jednoczesne zróżnicowanie źródeł dostaw 
paliw.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych i innych
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych 
pojazdów, w tym poprzez przełomowe 
osiągnięcia w zakresie silników, 
akumulatorów i infrastruktury, eksploracja 
i wykorzystanie potencjału paliw 

Cele działań to w pierwszej kolejności
ograniczenie zużycia zasobów i emisji 
gazów cieplarnianych oraz poprawa
efektywności energetycznej wszelkich 
rodzajów pojazdów, przyspieszenie 
rozwoju i wdrożenia nowej generacji 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych 
pojazdów (np. pojazdów elektrycznych,
hybrydowych i hydrogenowych, co 
oznacza nie tylko samochody, lecz także 
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alternatywnych oraz innowacyjnych i 
sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej, optymalizacja 
wykorzystania infrastruktury przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia, a także
intensywniejsze zastosowanie zarządzania
popytem i transportu publicznego, w 
szczególności w obszarach miejskich.

rowery elektryczne, tramwaje i pociągi) 
oraz odnośnej infrastruktury, w tym 
poprzez przełomowe osiągnięcia w 
zakresie silników, akumulatorów i 
infrastruktury oraz wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w 
kolejnictwie, transporcie wodnym i 
lotniczym. Niezbędna jest także polityka
zarządzania odpadami związanymi z tymi 
innowacjami.

Ponadto należy wspierać wszelkie 
innowacje służące niskim lub zerowym 
emisjom gazów we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym rozwój i wykorzystanie 
dużego potencjału paliw alternatywnych i 
zrównoważonych, a także wypracowanie 
innowacyjnych i sprawniejszych systemów 
napędu, prowadzenie prac nad 
optymalizacją systemów paliwowych, 
wagą i aerodynamiką pojazdów oraz 
rozwój i infrastrukturę oraz optymalizację 
jej wykorzystania przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia. Ważne jest 
intensywniejsze wykorzystanie transportu 
publicznego i niezmotoryzowanego, a 
także łańcuchów intermodalnej 
mobilności (ruch pieszy-rowerowy, 
wspólne korzystanie z samochodu, 
wspólne przejazdy, mobilność publiczna i 
zbiorowa), w szczególności w obszarach 
miejskich.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto wiele lat temu wykazano, że 
emisje z pojazdów silnikowych mają 
wpływ na zdrowie ludzi. Redukcja emisji 
pyłów powinna pozostać zatem jednym z 
priorytetowych celów Unii Europejskiej w 
dziedzinie transportu i w związku z tym 
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należy realizować tę politykę, w 
szczególności poprzez rozwój paliw 
alternatywnych. Należy również 
inwestować w rozwiązania innowacyjne, 
by ograniczać zagrożenie hałasem i 
odczuwane wibracje. Rozwój paliw 
alternatywnych i innowacyjnych 
rozwiązań, by ograniczać zagrożenie 
hałasem i odczuwane wibracje, przyczyni 
się do zmniejszenia szkodliwych emisji i 
poprawy dobrobytu ludności.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy opracować podejście i rozwiązania 
służące innowacyjnej, przejrzystej 
i nowoczesnej mobilności miejskiej, 
uwzględniając społeczne zmiany 
demograficzne, a także projekty 
współistnienia różnych metod transportu 
w przestrzeni miejskiej, w tym dla osób 
niezmotoryzowanych, a także połączenia 
z siecią.

Uzasadnienie

Poprawka ta powinna zostać włączona do nowego ustępu proponowanego przez 
sprawozdawczynię w poprawce 18 w sprawie wprowadzenia nowej WWiI w zakresie 
mobilności miejskiej i inteligentnych miast.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Redukcja emisji pyłów i hałasu powinna 
pozostać zatem jednym z priorytetowych 
celów Unii Europejskiej w dziedzinie 
transportu i w związku z tym należy 
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realizować tą politykę, w szczególności 
poprzez rozwój paliw alternatywnych, 
infrastruktury, systemów ITS.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – cześć 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest pogodzenie rosnących potrzeb 
w zakresie mobilności z poprawą płynności 
transportu poprzez innowacyjne 
rozwiązania w zakresie spójnych, 
sprzyjających integracji, bezpiecznych i 
efektywnych systemów transportowych.

Celem jest pogodzenie rosnących potrzeb 
w zakresie mobilności z poprawą płynności 
transportu poprzez innowacyjne
rozwiązania w zakresie spójnych,
intermodalnych, sprzyjających integracji,
dostępnych, bezpiecznych i efektywnych 
systemów transportowych, nie 
zapominając o znaczeniu, jakie ma 
infrastruktura dobrej jakości, 
innowacyjna i intermodalna.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności i 
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie
zintegrowanych i całkowicie 
intermodalnych transportu, logistyki i
infrastruktury„od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności i 
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania 
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (b) – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”,
zwiększeniu intermodalności i 
zastosowaniu rozwiązań w zakresie
inteligentnego planowania i zarządzania
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności
oraz interoperacyjności i wyjściu 
naprzeciw potrzebom użytkowników
przede wszystkim poprzez usuwanie 
wąskich gardeł (niski poziom innowacyjny 
infrastruktury w znacznej części Europy, 
brak regionalnego i małego lotnictwa) 
oraz promowanie zintegrowanych
transportu użytkowników poprzez 
promowanie transportu i logistyki „od 
drzwi do drzwi”; na opracowaniu 
zastosowań i systemów inteligentnego 
transportu w dziedzinie zarządzania 
ruchem, biletów zintegrowanych, 
informowania pasażerów i opłat oraz na 
przyspieszaniu wprowadzania 
intermodalnych rozwiązań dla pasażerów; 
na przystosowaniu infrastruktury 
drogowej do potrzeb niechronionych 
użytkowników dróg oraz potrzeb 
starzejącego się społeczeństwa, na 
identyfikacji korzyści, jakie inteligentny 
system transportu i połączone systemy 
mogą przynieść w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem infrastruktury; oraz na
znacznym ograniczeniu liczby wypadków
(tj. poprzez poprawę komunikacji między 
infrastrukturą, zarządami dróg i 
pojazdami dzięki inteligentnym systemom, 
a także lepsze zrozumienie zachowania 
uczestników ruchu celem udoskonalenia 
rozwiązań technologicznych w pojazdach i 
zwiększenia pierwszo- i drugorzędnego 
bezpieczeństwa na drogach; opracowanie 
inteligentnych systemów transportowych 
dla użytkowników dróg, koncentrujących 
się na grupach wysokiego ryzyka, takich 
jak motocykliści, rowerzyści i piesi) oraz 
wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa (np.
poprzez opracowanie niezawodnych 
systemów wykrywania zagrożeń w 
lotnictwie oraz rozwój urządzeń 
rejestrujących dla bezpieczeństwa 
morskiego).
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Należy zwrócić uwagę na potrzeby w 
zakresie bezpieczeństwa, aby utrzymać 
równowagę między rozwiązaniami 
zaawansowanymi technologicznie a 
innymi rozwiązaniami, w tym 
innowacyjnymi projektami dróg i nowymi 
technologiami i technikami ich 
wykonania.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) Komisja powinna zachęcać państwa 
członkowskie do monitorowania 
normalnego ruchu za pomocą szeregu 
wskaźników efektywności.

Uzasadnienie

UE gromadzi już dane na temat skutków i okoliczności wypadków. Jednak monitorowanie 
osiągnięć państw członkowskich jedynie na podstawie wyników dotyczących wypadków nie 
jest wystarczające i wymaga szerszego zakresu.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bc) Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy 
powinien być jednym z priorytetów
zarządzania bezpieczeństwem, przy 
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wsparciu ze strony badań naukowych i 
rozwoju w zakresie nowych 
innowacyjnych rozwiązań.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie konkurencyjności 
i efektywności europejskiego przemysłu 
produkcji sprzętu transportowego i 
powiązanych usług.

Celem jest wzmocnienie konkurencyjności 
i efektywności europejskiego przemysłu 
produkcji sprzętu transportowego i 
powiązanych usług, w kontekście rosnącej 
potrzeby innowacyjnych rozwiązań 
transportowych, zwłaszcza w krajach 
wschodzących. W obliczu wzrastającej 
konkurencji badania i innowacje 
przyczynią się do wzrostu i utworzenia 
miejsc pracy dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w 
europejskim sektorze transportu, 
umożliwiając mu zachowanie przewagi 
technologicznej i zmniejszenie 
istniejących procesów produkcyjnych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami,
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych
procesach produkcji, krótszym czasie
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu oraz systemów transportowych i
na pracach nad nowatorskimi koncepcjami 
i projektami z myślą o opracowaniu 
kolejnej generacji. Działania te 
skoncentrują się również na opracowaniu
inteligentnych systemów kontroli i 
interoperacyjnych norm, inteligentnych 
usług transportowych, inteligentnej i 
intermodalnej infrastruktury oraz na 
zapewnieniu wydajnych procesów
produkcji i recyklingu, krótszego czasu
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rozwoju i ograniczonych kosztów w cyklu 
życia.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Inteligentna logistyka
Celem jest pogodzenie nowo 
pojawiających się zachowań 
konsumentów ze skutecznym łańcuchem 
dostaw zasobów i optymalną dystrybucją 
towarów na ostatnim odcinku.
Działania powinny skupić się na lepszym 
zrozumieniu wpływu nowych i przyszłych 
zachowań konsumentów oraz ich wpływu 
na logistykę miejskiego transportu, ruch i 
jego zagęszczenie; na rozwoju nowych 
narzędzi informatycznych i narzędzi 
zarządzania logistyką poprzez 
usprawnienie informacyjnych systemów w 
czasie rzeczywistym; zarządzaniu i 
śledzeniu przepływu towarów oraz 
integracji i komunikacji w pojazdach i na 
poziomie infrastruktury; opracowaniu 
niekonwencjonalnych systemów 
dystrybucji towarów; na rozwoju 
konkurencyjnych intermodalnych 
rozwiązań dla łańcucha dostaw i platform 
logistycznych, usprawniających przepływ 
towarów.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (d) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na poprawie 
zrozumienia związanych z transportem 
tendencji i perspektyw społeczno-
gospodarczych oraz zapewnieniu 

Działania skupią się na poprawie 
zrozumienia związanych z transportem 
tendencji i perspektyw społeczno-
gospodarczych oraz zapewnieniu 
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decydentom bazy faktograficznej i analiz. decydentom bazy faktograficznej i analiz. 
Obejmuje to również skutki liberalizacji 
sektora transportu i mobilności, takie jak 
potrzeba lepszego zrozumienia wpływu 
liberalizacji usług transportu kolejowego 
na ich jakość, środowisko naturalne i 
interesy socjalne pracowników. Przy 
planowaniu przyszłej polityki 
transportowej należy zwrócić większą 
uwagę na pogodzenie celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju z potrzebami 
społecznymi, aby zapobiegać zwłaszcza 
nierównościom społecznym w odniesieniu 
do mobilności oraz zapewnić lepszą 
pozycję najbardziej zagrożonym 
użytkownikom dróg.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (d a) (nowa) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Wspólnota wiedzy i innowacji w 
zakresie mobilności w miastach i 
inteligentnych miast

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (d a) (nowa) – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W coraz bardziej zurbanizowanym 
społeczeństwie europejskim mobilność w 
miastach jest poważnym wyzwaniem na 
nadchodzące dziesięciolecia. Jest to 
wyzwanie, jeżeli chodzi o gospodarkę, 
zatrudnienie oraz jakość życia 
mieszkańców zespołów miejskich.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (d a) (nowa) – ustęp 2 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście utworzenie wspólnoty 
wiedzy i innowacji w zakresie mobilności 
w miastach ma istotne znaczenie i należy 
je wspierać. Instytucje edukacyjne, 
ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa 
zgrupowane w ramach wspólnoty wiedzy i 
innowacji będą musiały podjąć prace nad 
opracowaniem mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, 
opartej na wydajnym łańcuchu 
logistycznym w transporcie osób i 
towarów na obszarach miejskich i 
przedmieściach. Celem tego będzie 
ograniczenie ruchu, liczby wypadków, 
zanieczyszczenia powietrza i hałasu, a 
także wzmocnienie rynku wewnętrznego.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litera (d a) (nowa) – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój mobilności w miastach i 
inteligentnej sieci transportowej powinien 
umożliwić zmianę zachowań 
użytkowników transportu, sprzyjając 
mobilności i zrównoważonym rodzajom 
transportu. W związku z tym należy 
tworzyć infrastruktury bezpieczne dla 
pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w 
miastach i między miastami, oraz 
wzmocnić powiązanie usług 
transportowych.
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