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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2018)0436),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 173 ust. 3 i art. 182 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0253/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
opinie Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania w ramach programu 
szczegółowego powinny być 
wykorzystywane do eliminowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
warunków inwestycyjnych, w sposób 
proporcjonalny, bez powielania lub 
wypierania finansowania prywatnego oraz 
tworzyć wyraźną europejską wartość 

(6) Działania w ramach programu 
szczegółowego powinny być 
wykorzystywane do wzmacniania, 
pogłębiania i zwiększania doskonałości 
bazy naukowej i technologicznej Unii, 
rozwiązywania najpoważniejszych wyzwań 
globalnych, wzmocnienia czołowej pozycji 
Unii w przemyśle, a także do eliminowania 
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dodaną. niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
warunków inwestycyjnych polegających 
na unikaniu lub wypieraniu finansowania 
prywatnego.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Biorąc pod uwagę istotny wkład, 
jaki badania naukowe i innowacje powinny 
wnieść w wyzwania związane z żywnością, 
rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich 
i biogospodarką, a także w celu 
wykorzystania odpowiednich możliwości 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
w ścisłej synergii ze wspólną polityką 
rolną, odpowiednie działania w ramach 
programu szczegółowego zostaną wsparte 
kwotą 10 mld EUR przeznaczoną na 
klaster „Żywność i zasoby naturalne” na 
okres 2021–2027.

7) Biorąc pod uwagę istotny wkład, 
jaki badania naukowe i innowacje powinny 
wnieść w wyzwania związane z żywnością, 
rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich 
i biogospodarką, a także w celu 
wykorzystania odpowiednich możliwości 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
w ścisłej synergii ze wspólną polityką 
rolną, odpowiednie działania w ramach 
programu szczegółowego zostaną wsparte 
w oparciu o specjalny klaster „Żywność 
i zasoby naturalne” na okres 2021–2027.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Przedsiębiorstwa z sektora kultury 
i sektora kreatywnego są uważane za 
jedne z najbardziej innowacyjnych; są one 
niezbędne do zapewnienia różnorodności 
językowej i kulturowej oraz pluralizmu, a 
także do zaoferowania innowacyjnych i 
wysokiej jakości usług, a ponadto inicjują 
efekt domina w zakresie innowacji w 
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innych sektorach przemysłowych, takich 
jak turystyka, handel detaliczny i 
technologie cyfrowe. Dziedzictwo 
kulturowe stanowi integralny element 
spójności europejskiej i ma potencjał 
budowania pomostów między tradycją a 
innowacją. Ochrona dziedzictwa i 
opracowywanie kreatywnych rozwiązań, w 
szczególności w dziedzinie cyfryzacji, 
powinno być priorytetem programu 
badawczego. W programie „Horyzont 
Europa” co najmniej 500 mln EUR 
zainwestowane zostanie w działania 
badawcze w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym, w tym 100 mln EUR w 
tworzenie „chmury dziedzictwa 
kulturowego”.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ukończenie tworzenia jednolitego 
rynku cyfrowego oraz coraz większe 
możliwości wynikające ze zbliżenia 
technologii cyfrowych i fizycznych 
wymagają zwiększenia inwestycji. 
Program „Horyzont Europa” przyczyni się 
do osiągnięcia tego celu dzięki znacznemu 
zwiększeniu wydatków w ramach głównej 
działalności związanej z cyfrowymi 
badaniami naukowymi i innowacjami 
w porównaniu z programem ramowym 
w zakresie badań i innowacji „Horyzont 
2020”6. Dzięki temu Europa powinna 
pozostać w czołówce globalnych badań 
naukowych i innowacji w dziedzinie 
cyfrowej.

(8) Ukończenie tworzenia jednolitego 
rynku cyfrowego oraz coraz większe 
możliwości wynikające ze zbliżenia 
technologii cyfrowych i fizycznych 
wymagają zwiększenia inwestycji. 
Program „Horyzont Europa” przyczyni się 
do osiągnięcia tego celu dzięki wydatkom 
rzędu co najmniej 16 mld EUR w ramach 
głównej działalności związanej 
z cyfrowymi badaniami naukowymi 
i innowacjami w porównaniu z programem 
ramowym w zakresie badań i innowacji 
„Horyzont 2020”6. Dzięki temu Europa 
powinna pozostać w czołówce globalnych 
badań naukowych i innowacji w dziedzinie 
cyfrowej.

__________________ __________________

6 W komunikacie Komisji „Nowe, 
nowoczesne wieloletnie ramy finansowe 

6 W komunikacie Komisji „Nowe, 
nowoczesne wieloletnie ramy finansowe 
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dla Unii Europejskiej, która skutecznie 
realizuje swoje priorytety po 2020 r.” 
wskazano kwotę 13 mld EUR wydanych 
na główną działalność w dziedzinie 
cyfrowej w ramach programu ramowego 
w zakresie badań i innowacji „Horyzont 
2020” ((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

dla Unii Europejskiej, która skutecznie 
realizuje swoje priorytety po 2020 r.” 
wskazano kwotę 13 mld EUR wydanych 
na główną działalność w dziedzinie 
cyfrowej w ramach programu ramowego 
w zakresie badań i innowacji „Horyzont 
2020” ((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rodzaje finansowania i metody 
realizacji na podstawie niniejszej decyzji 
powinny być wybierane w zależności od 
możliwości osiągnięcia szczegółowych 
celów działań i uzyskania rezultatów, 
biorąc pod uwagę w szczególności koszty 
kontroli, obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji powyższa 
zasada powinna obejmować rozważenie 
możliwości zastosowania płatności 
ryczałtowych, stawek zryczałtowanych 
i stawek jednostkowych,

(9) Dotacje są głównym rodzajem 
finansowania na podstawie niniejszej 
decyzji. Inne rodzaje finansowania
powinny być wybierane w zależności od 
możliwości osiągnięcia szczegółowych 
celów działań i uzyskania rezultatów, 
biorąc pod uwagę w szczególności koszty 
kontroli, obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji powyższa 
zasada powinna obejmować rozważenie 
możliwości zastosowania płatności 
ryczałtowych, stawek zryczałtowanych 
i stawek jednostkowych,

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie i szerzenie 
doskonałości;

a) wzmocnienie, pogłębienie i 
zwiększenie doskonałości bazy naukowej i 
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technologicznej Unii;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) połączenie i rozwój infrastruktur 
badawczych w europejskiej przestrzeni 
badawczej;

c) połączenie i rozwój infrastruktur 
badawczych w europejskiej przestrzeni 
badawczej oraz ułatwianie powszechnego 
dostępu do nich;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) sprzyjanie otwartej nauce 
i zapewnienie widoczności dla ogółu 
społeczeństwa i otwartego dostępu do 
rezultatów;

f) sprzyjanie otwartej nauce 
i zapewnienie widoczności dla ogółu 
społeczeństwa i otwartego dostępu do 
rezultatów, w stosownych wypadkach;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) poprawa umiejętności w zakresie 
innowacji;

n) poprawa umiejętności oraz 
wspieranie kreatywności w zakresie badań 
naukowych i innowacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Kreatywność jest niezbędnym elementem innowacji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) filar II „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa” 
obejmujący następujące elementy:

2) filar II „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność europejskiego 
przemysłu” obejmujący następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) klaster „Integracyjne i bezpieczne 
społeczeństwo”, określony w załączniku I 
filar II sekcja 2;

b) klaster „Integracyjne i kreatywne 
społeczeństwo”, określony w załączniku I 
filar II sekcja 2;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) klaster „Bezpieczne 
społeczeństwo”

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit 1 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Filar III „Otwarte innowacje”
obejmujący następujące elementy:

3. Filar III „Innowacyjna Europa”
obejmujący następujące elementy:

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dzielenie się doskonałością, 
określone w załączniku I część 
„Wzmacnianie europejskiej przestrzeni 
badawczej”, sekcja 1;

a) szerzenie doskonałości, określone 
w załączniku I część „Wzmacnianie 
europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 
1;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 
rozporządzenia... FP/RfP pula środków 
finansowych na realizację programu 
szczegółowego w latach 2021–2027 
wynosi 94 100 000 000 EUR według cen 
bieżących.

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 
rozporządzenia... FP/RfP pula środków 
finansowych na realizację programu 
szczegółowego w latach 2021–2027 
wynosi 120 000 000 000 EUR w cenach 
stałych.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdej misji może zostać 
ustanowiona rada ds. misji. W jej skład 
wchodzi około 15 wysokich rangą osób, 
w tym przedstawiciele stosownych 
użytkowników końcowych. Rada do spraw 
misji zapewnia doradztwo w odniesieniu 
do:

1. Dla każdej misji może zostać 
ustanowiona rada ds. misji na potrzeby 
wspólnego projektowania i sterowania 
realizacją. W jej skład wchodzi około 
15 wysokich rangą osób, w tym 
przedstawiciele stosownych użytkowników 
końcowych. Rada ds. misji obejmuje m.in. 
przedstawicieli środowisk akademickich, 
organizacji badawczych i 
technologicznych, przedsiębiorstw każdej 
wielkości, władz terytorialnych, a także 
odpowiednich przedstawicieli 
użytkowników końcowych. Członkowie 
rady ds. misji są powoływani przez 
Komisję w drodze niezależnej i przejrzystej 
procedury wyboru obejmującej otwarte 
zaproszenie do wyrażenia 
zainteresowania. Osoby te zapewniają 
doradztwo w odniesieniu do:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć wpływ misji, rada ds. misji powinna obejmować kluczowe podmioty w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, w tym przedstawicieli władz terytorialnych, by 
uzyskać lepszą synergię z funduszami regionalnymi.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) treści programów prac oraz ich 
przeglądu, jeśli jest on niezbędny do 
osiągnięcia celów misji, w stosownych 
przypadkach we współpracy 
z zainteresowanymi stronami i ogółem 
społeczeństwa;

a) treści programów prac stosownych 
klastrów oraz ich przeglądu, jeśli jest on 
niezbędny do osiągnięcia celów misji, 
w stosownych przypadkach we współpracy 
z zainteresowanymi stronami i ogółem 
społeczeństwa;
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Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Misje są realizowane przez 
wspólne zaproszenia do składania 
wniosków w ramach programów prac 
stosownych klastrów. Zaproszenia do 
składania wniosków umożliwiają 
realizację projektów na wszystkich 
poziomach gotowości technologicznej i 
społecznej.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Szczegóły dotyczące realizacji 
misji, w tym zakresu, wskaźników, 
mierzalnych celów końcowych i 
pośrednich, synergii z innymi funduszami 
unijnymi i powiązań z partnerstwami 
europejskimi, określa się w strategicznych 
planach badań naukowych i innowacji 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Działania ERBN służą wspieraniu 
badań naukowych prowadzonych we 
wszystkich dziedzinach przez pojedyncze 
i międzynarodowe zespoły konkurujące na 
poziomie europejskim.

5. Działania ERBN służą wspieraniu 
badań naukowych prowadzonych we 
wszystkich dziedzinach przez pojedyncze 
i międzynarodowe zespoły konkurujące na 
poziomie europejskim. Aby zwiększyć 
wpływ weryfikacji poprawności projektu 
ERBN, program jest otwarty dla 
beneficjentów dotacji innych niż 
udzielane przez ERBN, którzy spełniają 
wszystkie kryteria kwalifikowalności.

Or. en

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Pieczęć doskonałości jest 
przyznawana beneficjentowi weryfikacji 
poprawności projektu ERBN, jeżeli 
wniosek jest kwalifikowalny, zgodny z 
mającymi zastosowanie progami i nie 
uzyskał finansowania w ramach 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Pieczęć doskonałości powinna zostać rozszerzona na weryfikację poprawności projektu 
ERBN.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Naukowa działa wyłącznie na 4. Rada Naukowa działa wyłącznie na 
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rzecz osiągnięcia celów ERBN, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 6. Działa 
ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje 
swoją pracę wydajnie i z zachowaniem jak 
największej przejrzystości.

rzecz osiągnięcia celów ERBN, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 6. Działa 
ona całkowicie niezależnie, rzetelnie 
i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę 
wydajnie i z zachowaniem jak największej 
przejrzystości.

Or. en

Uzasadnienie

Rada Naukowa ERBN musi zachować swoją niezależność oraz „być gwarantem jakości 
działania z naukowego punktu widzenia”.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia Europejską 
Radę ds. Innowacji (EIC) w celu realizacji 
działań w ramach filaru III „Otwarte 
innowacje”, które odnoszą się do EIC. EIC 
działa zgodnie z następującymi zasadami: 
nacisk na przełomowe i radykalne 
innowacje, autonomia, zdolność do 
podejmowania ryzyka, efektywność, 
skuteczność, przejrzystość 
i odpowiedzialność.

1. Komisja ustanawia Europejską 
Radę ds. Innowacji (EIC) w celu realizacji
działań w ramach filaru III „Innowacyjna 
Europa”, które odnoszą się do EIC. EIC 
działa zgodnie z następującymi zasadami: 
nacisk na nowe idee, które mogą 
prowadzić do przełomowych i radykalnych 
innowacji, autonomia, zdolność do 
podejmowania ryzyka, efektywność, 
skuteczność, przejrzystość i 
odpowiedzialność, a także dopasowanie do 
całościowej strategii unijnej 
konkurencyjności i pomocniczość.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EIC zostanie wbudowany w dwa 
instrumenty – „Pionier” i „Akcelerator”, 
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zgodnie z opisem zawartym w załączniku I 
do niniejszej decyzji. Oba instrumenty 
mają na celu opracowanie nowych, 
iteracyjnych wzorców innowacyjności, 
które będą w stanie wspierać innowacje w 
sposób systemowy.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W stosownych przypadkach cele i 
działania EIC zostają powiązane z innymi 
elementami programu, a także z innymi 
funduszami krajowymi i unijnymi, w 
szczególności z EIT oraz InvestEU.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie prowadziła do zakłócenia 
konkurencji w zakresie sprzecznym ze 
wspólnym interesem.

b) nie prowadziła do zakłócenia 
konkurencji lub wypierania prywatnych 
inwestycji.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zapewnia współpracę 
strukturalną między EIT a EIC na 
wszystkich poziomach.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że EIT za pośrednictwem swoich WWiI również wspiera innowatorów 
charakteryzujących się wysokim potencjałem, w tym zapewniając dostęp do inwestorów 
prywatnych, kapitału wysokiego ryzyka, współinwestycji i innych źródeł finansowania, należy 
nawiązać współpracę strukturalną między EIT i EIC, aby zagwarantować pełne uzupełnianie 
się i unikać niepotrzebnego powielania.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólnej strategii dotyczącej 
komponentu EIC w ramach filaru III 
„Otwarte innowacje”;

a) ogólnej strategii dotyczącej 
komponentu EIC w ramach filaru III 
„Innowacyjna Europa”;

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) systematycznego i stałego procesu 
oceny działań EIC;

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada EIC może na żądanie wydać Komisji 
zalecenia dotyczące:

Rada EIC może na żądanie, a także w 
stosownych przypadkach we współpracy z 
Radą Zarządzającą EIT, wydać Komisji 
zalecenia dotyczące:

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że Rada Zarządzająca EIT posiada podobny mandat, a także mając na 
uwadze zakres wiedzy, jaką EIT zgromadził w ciągu ostatnich 10 lat, Rada EIC i Rada 
Zarządzająca EIT powinny we wszystkich stosownych przypadkach opracowywać wspólne 
zalecenia.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia, we współpracy ze 
stosownymi służbami Komisji, 
ewentualnych barier regulacyjnych, 
z jakimi stykają się przedsiębiorcy, 
w szczególności ci, którym przyznano 
wsparcie w ramach komponentu EIC;

b) określenia, we współpracy ze 
stosownymi służbami Komisji oraz EIT, 
ewentualnych barier regulacyjnych, 
z jakimi stykają się przedsiębiorcy, 
w szczególności ci, którym przyznano 
wsparcie w ramach komponentu EIC;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada EIC działa na rzecz osiągnięcia 
celów komponentu EIC. Działa ona 
rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją 

Rada EIC działa na rzecz osiągnięcia 
celów EIC, uwzględniając strategię 
konkurencyjności Unii. Działa ona 
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pracę wydajnie i z zachowaniem 
przejrzystości.

rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją 
pracę wydajnie i z zachowaniem 
przejrzystości, unikając zakłócania 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

EIC będzie działał w konkurencyjnym obszarze. Należy w pełni zapewnić, aby jego 
interwencje nie zakłócały konkurencji ani nie stwarzały nierównych warunków działania.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada EIC składa się z 15–20 wysokich 
rangą osób z różnych części ekosystemu 
innowacyjnego Europy, w tym 
przedsiębiorców, liderów biznesu, 
inwestorów i naukowców. Wnosi ona 
wkład w działania informacyjne, przy 
czym członkowie Rady EIC dążą do 
zwiększenia prestiżu marki EIC.

Rada EIC składa się z 15–20 wysokich 
rangą osób z różnych części ekosystemu 
innowacyjnego Europy, w tym 
przedsiębiorców, liderów przemysłu,
ekonomistów, inwestorów, naukowców i 
ekspertów akademickich w dziedzinie 
polityki innowacyjnej. Wnosi ona wkład 
w działania informacyjne, przy czym 
członkowie Rady EIC dążą do zwiększenia 
prestiżu marki EIC.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Radzie EIC przewodniczy przewodniczący 
wyznaczony przez Komisję w wyniku 
przejrzystego procesu rekrutacyjnego. 
Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą 
publiczną związaną ze środowiskiem 
innowacji.

Radzie EIC przewodniczy przewodniczący 
wyznaczony przez Komisję w wyniku 
przejrzystego procesu rekrutacyjnego. 
Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą 
publiczną związaną ze środowiskiem 
badań naukowych i innowacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Profil i działania przewodniczącego Rady EIC powinny odzwierciedlać szeroko zakrojoną 
misję EIC i jego instrumentów finansowania („Pionier”, „Akcelerator”) na rzecz 
zaawansowanych badań naukowych i innowacyjnych działań.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący przewodniczy 
posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej 
posiedzenia, przydziela zadania członkom 
oraz może ustanawiać specjalne podgrupy 
zajmujące się w szczególności 
identyfikacją nowych trendów 
technologicznych w dziedzinach objętych 
portfelem EIC. Promuje on EIC, działa 
jako partner do rozmów z Komisją i jest 
przedstawicielem EIC w środowisku 
innowacji. Komisja może zapewnić 
wsparcie administracyjne 
przewodniczącego w jego obowiązkach.

Przewodniczący przewodniczy 
posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej 
posiedzenia, przydziela zadania członkom
oraz może ustanawiać specjalne podgrupy 
zajmujące się w szczególności 
identyfikacją nowych trendów 
technologicznych w dziedzinach objętych 
portfelem EIC. Promuje on EIC, działa 
jako partner do rozmów z Komisją i jest 
przedstawicielem EIC w środowisku 
badań naukowych i innowacji. Komisja 
może zapewnić wsparcie administracyjne 
przewodniczącego w jego obowiązkach.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy prac Planowanie strategiczne i programy prac

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest realizowany na podstawie 
programów prac, o których mowa 
w art. 110 rozporządzenia finansowego. 
Programy prac są opracowywane 
w następstwie procesu planowania
strategicznego, zgodnie z opisem 
zawartym w załączniku I do niniejszej 
decyzji.

Wdrożenie programu szczegółowego 
opiera się na szczegółowych planach 
badań naukowych i innowacji 
opracowywanych co dwa lata w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 
przedmiotowego rozporządzenia oraz z 
zastosowaniem przejrzystego i 
strategicznego wieloletniego procesu 
planowania działań w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, w szczególności w 
odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność europejskiego 
przemysłu”. Konsultacje z organami 
krajowymi, Parlamentem Europejskim i 
przedstawicielami zainteresowanych stron 
na temat priorytetów oraz odpowiednich 
rodzajów działań i form realizacji 
zapewnią dopasowanie do innych 
istotnych programów unijnych i zwiększą 
spójność z krajowymi i regionalnymi 
programami finansowania oraz 
priorytetami w dziedzinie badań, rozwoju i 
innowacji, wzmacniając tym samym EPB, 
zgodnie z opisem zawartym w załączniku I 
do niniejszej decyzji.

Zgodnie ze strategicznym planem badań 
naukowych i innowacji program jest 
realizowany na podstawie programów prac, 
o których mowa w art. 110 rozporządzenia 
finansowego.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkie klastry w ramach filaru 
„Globalne wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa”, działania „Marie 
Skłodowska-Curie”, infrastruktury 
badawcze, wsparcie dla ekosystemów 
innowacji, dzielenie się doskonałością oraz 
zreformowanie i usprawnienie 
europejskiego systemu badań naukowych 
i innowacji, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 12 
ust. 4;

b) wszystkie klastry w ramach filaru 
„Globalne wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa”, działania „Marie 
Skłodowska-Curie”, infrastruktury 
badawcze, wsparcie dla ekosystemów 
innowacji, szerzenie doskonałości oraz 
zreformowanie i usprawnienie 
europejskiego systemu badań naukowych 
i innowacji, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 12 
ust. 4;

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja celów dotyczących całego 
programu „Horyzont Europa” w sposób 
zintegrowany zostanie zapewniona 
poprzez wieloletnie planowanie 
strategiczne. Takie planowanie pozwoli 
skupić się na całościowym oddziaływaniu 
programu oraz na spójności między jego 
różnymi filarami, jak również zapewni 
synergię z innymi programami UE oraz 
wsparcie innych obszarów polityki UE 
oraz otrzymanie wsparcia z ich strony.

Realizacją programu „Horyzont Europa” 
kieruje się w oparciu o integracyjny 
i przejrzysty proces planowania 
strategicznego działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji finansowanych w 
ramach programu.

Proces planowania strategicznego służy 
osiąganiu celów dotyczących całego 
programu „Horyzont Europa” przez 
określanie priorytetów finansowania.
Pozwoli to skupić się na oddziaływaniu 
programu oraz na spójności między jego 
różnymi filarami, jak również zapewni 
synergię z innymi programami UE oraz 
wsparcie innych obszarów polityki UE 
oraz otrzymanie wsparcia z ich strony. 
Proces planowania strategicznego i 
przyjęcie strategicznego planu w 
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dziedzinie badań naukowych i innowacji 
w drodze aktu delegowanego zwiększy 
poczucie odpowiedzialności i zrozumienie 
celów programu przez społeczeństwo i 
umożliwi współprawodawcom, 
zainteresowanym stronom oraz państwom 
członkowskim uzyskanie kompletnych 
informacji na temat planowanych 
inicjatyw. Planowanie strategiczne 
przyczyni się do opracowania i realizacji 
polityki w odpowiednich obszarach na 
poziomie Unii, a także uzupełniających 
polityk w państwach członkowskich. 
Umożliwi to uproszczenie systemu 
finansowania, uniknięcie powielania i 
nakładania się możliwości finansowania 
oraz promowanie szybszego 
rozpowszechniania i wykorzystywania 
wyników badań naukowych i innowacji.

Aby osiągnąć te cele, Komisja rozpocznie 
etap otwartych konsultacji z państwami 
członkowskimi, Parlamentem 
Europejskim, zainteresowanymi stronami, 
w tym organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w sprawie strategicznych 
priorytetów, w tym misji, w ramach filaru 
„Globalne wyzwania i konkurencyjność 
europejskiego przemysłu”, a także 
odpowiednich rodzajów instrumentów, w 
szczególności partnerstw europejskich. 
Wszystkie partnerstwa i misje lub wszelkie 
inne nowe inicjatywy strategiczne zostaną 
określone w przedmiotowym 
strategicznym planie badań naukowych i 
innowacji przed ich wdrożeniem w 
programach prac.

W kwestii partnerstw europejskich w 
strategicznym planie badań naukowych i 
innowacji zostanie określone i 
uzasadnione tworzenie i łączenie 
partnerstw europejskich oraz stopniowe 
odstępowanie od nich. Rozważana będzie 
kontynuacja wszystkich dobrze 
ugruntowanych partnerstw, takich jak 
wspólne inicjatywy technologiczne, po 
roku 2020, stosownie do ich wartości 
dodanej w zakresie przyciągania i 
wykorzystywania inwestycji prywatnych 
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oraz do ich wpływu na synergie między 
funduszami (np. Wspólne 
Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” zawarło 
partnerstwa z 17 państwami 
członkowskimi i regionami w całej 
Europie). Podobnie jak w przypadku 
programu „Horyzont 2020” wnioski 
dotyczące wspólnych przedsięwzięć 
zostaną przedstawione jako 
rozporządzenia Rady.

Bieżące i nowe WWiI zostaną określone 
we wniosku ustawodawczym w sprawie 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie strategicznego planu innowacji 
EIT. „Inicjatywy przewodnie FET” 
wspierane w ramach programu „Horyzont 
2020” (obecnie „Graphene Flagship”, 
„Human Brain Project”, „Quantum 
Flagship”) będą nadal wspierane w 
ramach programu. Ponieważ posiadają 
one istotne analogie z misjami, inne 
ewentualne „inicjatywy przewodnie FET” 
mogą być wspierane w programie 
ramowym jako misje ukierunkowane na 
przyszłe i powstające technologie. Misje 
powinny wzmocnić aspekty programu 
związane ze współpracą oraz istniejące 
partnerstwa europejskie, które mogłyby 
działać jako filary wspierające realizację 
misji. Misje będą zawierały elementy 
technologiczne i społeczne i zostaną 
określone w ścisłej współpracy ze 
wszystkimi odpowiednimi dyrekcjami 
generalnymi.

W ramach planowania strategicznego 
określone zostaną istniejące powiązania 
między inicjatywą „Horyzont Europa” a 
innymi programami Unii, w tym 
programem „Euratom”, które oferują 
możliwość synergii między funduszami 
unijnymi. Program „Horyzont Europa” 
stanie się punktem odniesienia dla badań 
naukowych i innowacji we wszystkich 
powiązanych programach w ramach 
budżetu Unii i instrumentów o 
charakterze niefinansowym. Przyczyni się 
to również do szybszego upowszechniania 
i absorpcji wyników badań naukowych 
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i innowacji oraz pozwoli uniknąć 
powielania i nakładania się możliwości 
finansowania. Planowanie strategiczne 
zapewni ramy umożliwiające powiązanie 
bezpośrednich działań badawczych 
Wspólnego Centrum Badawczego i innych 
działań wspieranych w ramach programu, 
w tym wykorzystanie rezultatów do 
wspierania polityki.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach planowania strategicznego 
promowane będzie silne zaangażowanie 
obywateli i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego na wszystkich etapach 
badań naukowych i innowacji, 
współtworzenie wiedzy, skuteczne 
promowanie równości płci, w tym 
włączenie aspektu płci do treści badań 
naukowych i innowacji, a także 
przestrzeganie i promowanie najwyższych 
standardów etyki i uczciwości.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 

skreśla się



PE625.306v01-00 26/153 PR\1158114PL.docx

PL

członkowskimi, Parlamentem 
Europejskim w odpowiednich 
przypadkach oraz z różnymi 
zainteresowanymi stronami w odniesieniu 
do priorytetów, w tym misji, w ramach 
filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o te szeroko zakrojone 
konsultacje w ramach planowania 
strategicznego określone zostaną wspólne 
cele i obszary działalności, takie jak 
obszary partnerstwa (proponowana 
podstawa prawna określa jedynie 
instrumenty i kryteria, które będą 
stanowić wytyczne dla ich stosowania) 
oraz obszary misji.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki 
w odpowiednich obszarach na poziomie 
UE, a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 
Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE, aby zwiększyć 
wkład badań naukowych i innowacji 
w realizację polityki. W planowaniu 
strategicznym uwzględnione zostaną 
również prognozy, badania i inne dowody 
naukowe oraz odpowiednie istniejące
inicjatywy na szczeblu unijnym 
i krajowym.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach planowania strategicznego 
promowana będzie synergia między 
programem „Horyzont Europa” i innymi 
programami Unii, w tym programem 
Euratom, a tym samym stanie się ono 
punktem odniesienia dla badań 
naukowych i innowacji we wszystkich 
powiązanych programach w ramach 
budżetu UE i instrumentach o charakterze 
niefinansowym. Przyczyni się to również 
do szybszego upowszechniania i absorpcji 
wyników badań naukowych i innowacji 
oraz pozwoli uniknąć powielania 
i nakładania się możliwości finansowania. 
Planowanie strategiczne zapewni ramy 
umożliwiające powiązanie bezpośrednich 

skreśla się
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działań badawczych Wspólnego Centrum 
Badawczego i innych działań wspieranych 
w ramach programu, w tym wykorzystanie 
rezultatów do wspierania polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach planu strategicznego określona 
zostanie wieloletnia strategia realizacji 
programu prac (określonego w art. 11), 
z zapewnieniem wystarczającej 
elastyczności umożliwiającej szybkie 
reagowanie na nieoczekiwane możliwości 
i sytuacje kryzysowe. Ponieważ program 
„Horyzont Europa” obejmuje okres 7 lat, 
gospodarczy, społeczny i polityczny 
kontekst jego działania może ulec w tym 
czasie istotnym zmianom. Program 
„Horyzont Europa” musi być zdolny do 
szybkiego dostosowania się do tych zmian. 
Będzie zatem możliwe dodanie wsparcia 
dla działań wykraczających poza poniższe 
opisy, jeżeli będzie to należycie 
uzasadnione, w celu uwzględnienia 
znacznych zmian lub nieprzewidzianych 
zdarzeń, potrzeb politycznych lub sytuacji 
kryzysowych, na przykład w odpowiedzi 
na poważne zagrożenia dla zdrowia 
wynikające np. z epidemii.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas realizacji programu „Horyzont 
Europa” szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na kwestię zapewnienia 
wyważonego i szerokiego podejścia do 
badań naukowych i innowacji, które nie 
ogranicza się tylko do opracowywania 
nowych produktów, procesów i usług 
w oparciu o wiedzę i przełomowe 
rozwiązania naukowe i technologiczne, 
ale obejmuje również wykorzystanie 
istniejących technologii w nowatorskich 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz 
innowacje nietechnologiczne i społeczne. 
Systemowe, wielodyscyplinarne, 
wielosektorowe oraz obejmujące różne 
obszary polityki podejście do innowacji 
naukowych zagwarantuje, że można 
będzie sprostać wyzwaniom, 
a jednocześnie tworzyć nowe 
konkurencyjne przedsiębiorstwa i branże, 
wspierać konkurencję, pobudzać 
inwestycje prywatne oraz utrzymać równe 
warunki działania na rynku 
wewnętrznym.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filarów „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa” oraz 
„Otwarte innowacje” badania naukowe 

skreśla się
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i innowacje zostaną uzupełnione 
działaniami blisko związanymi 
z użytkownikami końcowymi i rynkiem, 
takimi jak demonstracja, pilotaż lub 
weryfikacja poprawności projektu, 
z wyłączeniem działań związanych 
z komercjalizacją, które wykraczają poza 
fazę badań naukowych i innowacji. 
Obejmie to również wspieranie 
działalności ukierunkowanej na popyt, 
która pomaga w przyspieszeniu wdrażania 
i rozpowszechniania szerokiej gamy 
innowacji. Nacisk zostanie położony na 
nienakazowe zaproszenia do składania 
wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa”, 
w oparciu o doświadczenia zdobyte 
w ramach programu „Horyzont 2020”, 
nauki społeczne i humanistyczne będą 
w pełni zintegrowane we wszystkich 
klastrach, z uwzględnieniem szczególnych 
i wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe 
i innowacje w sektorze morskim będzie 
realizowana w sposób strategiczny 
i zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach niniejszego programu 
w dalszym ciągu wspierane będą 
„inicjatywy przewodnie FET” wspierane 
w ramach programu „Horyzont 2020”. 
Ponieważ posiadają one istotne analogie 
z misjami, inne „inicjatywy przewodnie 
FET”, jeżeli powstaną, będą wspierane 
w ramach niniejszego programu 
ramowego jako misje ukierunkowane na 
przyszłe i powstające technologie.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dialog w dziedzinie współpracy naukowo-
technicznej z międzynarodowymi 
partnerami UE oraz dialog polityczny 
z głównymi regionami świata wniosą 
istotny wkład w systematyczną 
identyfikację możliwości współpracy, co –
w połączeniu ze zróżnicowaniem pod 
kątem kraju/regionu – będzie pomocne 
w ustanawianiu priorytetów.

skreśla się

Or. en



PE625.306v01-00 32/153 PR\1158114PL.docx

PL

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choć skoncentrowanie działalności 
Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT) na ekosystemach 
innowacji wpisuje go w sposób naturalny 
w filar „Otwarte innowacje” programu 
„Horyzont Europa”, planowanie wspólnot 
wiedzy i innowacji EIT (WWiI) zostanie 
dostosowane w ramach procesu 
planowania strategicznego do filaru 
„Globalne wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa”.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowano w poprawce do załącznika I punkt pierwszy.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – śródtytuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szybka ścieżka do badań naukowych i 
innowacji

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – śródtytuł 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont Europa” zapewni 
wszystkim rodzajom beneficjentów 
możliwość ubiegania się w trybie 
przyspieszonym o finansowanie w 
wybranych częściach programu. Takie 
podejście będzie wspierać badania 
naukowe i innowacje we wszystkich 
klastrach, EIC i części dotyczącej 
„szerzenia doskonałości”, obejmując 
działania od badań podstawowych po 
działania zbliżone do rynku. Opierając się 
na sukcesie instrumentu „szybka ścieżka 
do innowacji” istniejącego w programie 
„Horyzont 2020”, takie podejście będzie 
bazować na logice oddolnej oraz 
obejmować stale otwarte zaproszenia i 
termin przyznania środków 
nieprzekraczający sześciu miesięcy. W 
części „szerzenie doskonałości” takie 
podejście będzie również wspierać słabiej 
rozwinięte państwa członkowskie w 
szybszym i oddolnym pozyskiwaniu 
środków. Co najmniej 15 % budżetu 
programu przyznaje się zgodnie z logiką 
szybkiej ścieżki. W każdym działaniu 
bierze udział nie więcej niż pięć 
podmiotów prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Europa potrzebuje szybciej działającego programu, jeśli ma skutecznie reagować na 
pojawiające się obecnie globalne wyzwania.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to 
uzasadnione wymogiem wyznaczenia 
najlepszych dostępnych ekspertów lub 

skreśla się
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ograniczoną wielkością grupy 
wykwalifikowanych ekspertów, niezależni 
eksperci wspierający komisję oceniającą 
lub będący jej członkami mogą oceniać 
konkretne wnioski, w odniesieniu do 
których deklarują potencjalny konflikt 
interesów. W takim przypadku Komisja 
lub organ finansujący stosują wszelkie 
niezbędne środki zaradcze w celu 
zapewnienia integralności procesu oceny. 
Zarządzanie procesem oceny będzie 
prowadzone w odpowiedni sposób 
i obejmie etap interakcji między różnymi 
ekspertami. Przy określaniu wniosków, 
które mają otrzymać finansowanie 
komisja oceniająca weźmie pod uwagę 
indywidualne okoliczności każdego z nich.

Or. en

Uzasadnienie

To sformułowanie otwiera możliwość wyboru dowolnego eksperta, który zadeklarował 
potencjalny konflikt interesów. Należy wyjaśnić, że tego rodzaju eksperci powinni posiadać co 
najmniej kwalifikacje odpowiadające wymaganej dziedzinie.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mimo że UE pozostaje największym 
producentem publikacji naukowych na 
świecie, jest ona zasadniczo 
„producentem masowym” wiedzy, 
natomiast – w porównaniu do jej 
wielkości – posiada stosunkowo niewiele 
centrów doskonałości, które wybijają się 
na poziomie światowym, zaś w wielu 
obszarach jej wyniki są przeciętne. 
W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi 
i obecnie, w pewnym stopniu, z Chinami, 
UE nadal działa w oparciu o „model 
doskonałości rozproszonej”, w którym 
zasoby rozkładają się na większą liczbę 
naukowców i instytucji badawczych. 

UE pozostaje największym producentem 
publikacji naukowych na świecie. 
W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi 
i obecnie, w pewnym stopniu, z Chinami, 
UE działa w oparciu o „model 
doskonałości rozproszonej”, w którym 
zasoby rozkładają się na większą liczbę 
naukowców i instytucji badawczych. 
Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że w wielu 
państwach UE sektor publiczny nadal nie 
oferuje najlepszym naukowcom 
wystarczająco atrakcyjnych warunków. 
Wspomniane czynniki dodatkowo 
przyczyniają się do braku atrakcyjności 
Europy w globalnej konkurencji o talenty 
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Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że w wielu 
państwach UE sektor publiczny nadal nie 
oferuje najlepszym naukowcom 
wystarczająco atrakcyjnych warunków. 
Wspomniane czynniki dodatkowo 
przyczyniają się do braku atrakcyjności 
Europy w globalnej konkurencji o talenty 
naukowe.

naukowe.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istniejące programy, takie jak weryfikacja 
poprawności projektu, zostaną 
udoskonalone, aby objąć działania na 
bardzo wczesnym etapie przekształcania 
wyników badań w komercyjną lub 
społecznie wartościową propozycję. 
Beneficjenci dotacji innych niż udzielane 
przez ERBN również będą mogli 
wnioskować o udział w programie, jeżeli 
spełniają oni kryteria kwalifikowalności.

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wspomaganie początkujących 
naukowców, którzy mają doskonałe 
pomysły, w uzyskaniu niezależności 
badawczej oraz w stworzeniu własnego 
zespołu lub programu;

– Wspomaganie początkujących 
naukowców, którzy mają doskonałe 
pomysły w dowolnej dziedzinie badań 
naukowych, w uzyskaniu niezależności 
badawczej oraz w stworzeniu własnego 
zespołu lub programu;
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Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Nowe sposoby pracy w świecie 
nauki, umożliwiające uzyskiwanie 
przełomowych rezultatów i ułatwiające 
osiągnięcie przez finansowane badania 
naukowe potencjału komercyjnego oraz 
potencjału w zakresie innowacji 
społecznych;

– Nowe sposoby pracy w świecie 
nauki, umożliwiające uzyskiwanie 
przełomowych rezultatów i ułatwiające 
osiągnięcie przez finansowane badania 
naukowe potencjału komercyjnego oraz 
potencjału w zakresie innowacji 
społecznych, w stosownych przypadkach, 
w synergii z innymi częściami programu 
„Horyzont Europa” oraz innymi 
programami unijnymi;

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wymiana doświadczeń 
i najlepszych praktyk z regionalnymi 
i krajowymi agencjami zajmującymi się 
finansowaniem badań naukowych w celu 
wsparcia wybitnych naukowców;

– Rozpowszechnianie doświadczeń 
i najlepszych praktyk w innych organach 
unijnych, a także w regionalnych 
i krajowych agencjach zajmujących się 
finansowaniem badań naukowych w celu 
wsparcia wybitnych naukowców;

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa jest potęgą naukową, zatrudniającą 
około 1,8 mln naukowców pracujących 
w tysiącach szkół wyższych, ośrodków 
badawczych i przedsiębiorstw ze 
światowej czołówki. Szacuje się jednak, że 
do 2027 r. UE będzie musiała wyszkolić 
i zatrudnić co najmniej milion nowych 
naukowców, aby osiągnąć określony cel 
zwiększonych inwestycji w badania 
naukowe i innowacje. Braki w tym 
zakresie są szczególnie dotkliwe 
w sektorze nieakademickim. UE musi 
zwiększyć swoje wysiłki na rzecz 
skłonienia większej liczby młodych kobiet 
i mężczyzn do pracy w dziedzinie badań 
naukowych, przyciągnięcia naukowców 
z państw trzecich, zatrzymania własnych 
naukowców w UE i reintegracji 
europejskich naukowców pracujących poza 
UE po ich powrocie. Ponadto, w celu 
szerszego szerzenia doskonałości, warunki, 
na jakich naukowcy prowadzą swoje prace, 
wymagają dalszej poprawy w całej 
europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). 
W związku z tym potrzebne są silniejsze 
powiązania, w szczególności z europejskim 
obszarem edukacji, Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) i Europejskim Funduszem 
Społecznym (ESF+).

Europa jest potęgą naukową, zatrudniającą 
około 1,8 mln naukowców pracujących 
w tysiącach szkół wyższych, ośrodków 
badawczych i przedsiębiorstw ze 
światowej czołówki. Szacuje się jednak, że 
do 2027 r. UE będzie musiała wyszkolić 
i zatrudnić co najmniej milion nowych 
naukowców, aby osiągnąć określony cel 
zwiększonych inwestycji w badania 
naukowe i innowacje. Braki w tym 
zakresie są szczególnie dotkliwe 
w sektorze nieakademickim. UE musi 
zwiększyć swoje wysiłki na rzecz 
skłonienia większej liczby młodych kobiet 
i mężczyzn do pracy w dziedzinie badań 
naukowych, przyciągnięcia naukowców 
z państw trzecich, zatrzymania własnych 
naukowców w UE i reintegracji 
europejskich naukowców pracujących poza 
UE po ich powrocie.

Aby osiągnąć ten cel, należy zwrócić 
uwagę na programy ułatwiające 
zachowanie równowagi między życiem 
rodzinnym i zawodowym, w tym przez 
zapewnienie większej elastyczności 
naukowcom obu płci w celu ułatwienia 
godzenia pracy z życiem rodzinnym. 
Zagwarantowanie pełnej równości płci we 
wszystkich sektorach, w tym w dziedzinie 
nauki, technologii i innowacji, jest 
podstawowym warunkiem globalnego 
rozwoju gospodarczego.

Ponadto w celu zapewnienia synergii i
szerszego szerzenia doskonałości, etykieta 
pieczęci doskonałości będzie nadal 
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stosowana do zaproszeń do składania 
wniosków w ramach działań „Maria 
Skłodowska-Curie”, a warunki, na jakich 
naukowcy prowadzą swoje prace, 
wymagają dalszej poprawy w całej 
europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). 
W związku z tym potrzebne są silniejsze 
powiązania, w szczególności z europejskim 
obszarem edukacji, Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) i Europejskim Funduszem 
Społecznym (ESF+).

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
koncentrują się na doskonałych badaniach, 
które są w pełni oddolne i otwarte na 
wszystkie dziedziny badań naukowych 
i innowacji, począwszy od badań 
podstawowych aż po absorpcję rynkową 
i usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to 
dziedziny badań objęte Traktatem 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
Traktatem ustanawiającym Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 
W przypadku wystąpienia szczególnych 
potrzeb i pojawienia się nowych źródeł 
finansowania możliwe będzie 
ukierunkowanie niektórych działań „Maria 
Skłodowska-Curie” na określone 
wyzwania (w tym określone misje), rodzaje 
instytucji badawczych i innowacyjnych lub 
miejsca geograficzne w celu uwzględnienia 
zmieniających się potrzeb Europy 
w zakresie umiejętności, szkoleń 
naukowców, rozwoju kariery zawodowej 
i wymiany wiedzy.

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
koncentrują się na doskonałych badaniach, 
które są w pełni oddolne i otwarte na 
wszystkie dziedziny badań naukowych 
i innowacji, począwszy od badań 
podstawowych aż po absorpcję rynkową 
i usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to 
dziedziny badań objęte Traktatem 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
Traktatem ustanawiającym Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 
W przypadku wystąpienia szczególnych 
potrzeb i pojawienia się nowych źródeł 
finansowania możliwe będzie 
ukierunkowanie niektórych działań „Maria 
Skłodowska-Curie” na rodzaje instytucji 
badawczych i innowacyjnych lub miejsca 
geograficzne w celu uwzględnienia 
zmieniających się potrzeb Europy 
w zakresie umiejętności, szkoleń 
naukowców, rozwoju kariery zawodowej 
i wymiany wiedzy.

Or. en
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Uzasadnienie

Działania „Maria Skłodowska-Curie” powinny pozostać programem w pełni oddolnym (jak 
określono w pierwszym zdaniu akapitu).

Poprawka 62

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Programy szkoleniowe mające na 
celu wyposażenie naukowców w różne 
umiejętności istotne z punktu widzenia 
obecnych i przyszłych globalnych wyzwań.

– Programy szkoleniowe, w 
stosownych przypadkach uzupełniające 
działania edukacyjne EIT, mające na celu 
wyposażenie naukowców w różnorodne 
umiejętności istotne z punktu widzenia 
obecnych i przyszłych globalnych wyzwań.

Or. en

Uzasadnienie

EIT zapewnia studentom kształcenie w zakresie przedsiębiorczości przez angażowanie gałęzi 
przemysłu w programy nauczania. Podobnie jak działania „Maria Skłodowska-Curie” model 
znaku EIT opiera się na promowaniu mobilności jako podstawowego wymogu w programach 
magisterskich i doktoranckich. Poprawa komplementarności z działaniami „Maria 
Skłodowska-Curie” zapewniłaby większą wartość dodaną obu inicjatywom, zwiększyłaby 
poziom usprawnienia, a także pozwoliłaby uniknąć niepotrzebnego powielania działań.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Programy szkoleniowe mające na 
celu wspieranie doskonałości 
i rozpowszechnianie najlepszych praktyk 
w instytucjach oraz w systemach badań 
naukowych i innowacji;

– Programy szkoleniowe, 
opracowane we współpracy z innymi 
częściami programu „Horyzont Europa”,
mające na celu wspieranie doskonałości 
i rozpowszechnianie najlepszych praktyk 
w instytucjach oraz w systemach badań 
naukowych i innowacji;

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowoczesne infrastruktury badawcze 
zapewnią kluczowe usługi dla społeczności 
badawczych i innowacyjnych, odgrywając 
zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic 
wiedzy. Wspieranie infrastruktur 
badawczych na poziomie UE przyczynia 
się do łagodzenia skutków faktycznego 
rozproszenia krajowych infrastruktur 
badawczych i ośrodków doskonałości 
naukowej oraz niskiego poziomu wymiany 
wiedzy między dyscyplinami.

Nowoczesne infrastruktury badawcze 
zapewnią kluczowe usługi dla społeczności 
badawczych i innowacyjnych, odgrywając 
zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic 
wiedzy. Wspieranie infrastruktur 
badawczych wszelkich rozmiarów na 
poziomie UE przyczynia się do łagodzenia 
skutków faktycznego rozproszenia 
krajowych i regionalnych infrastruktur 
badawczych i ośrodków doskonałości 
naukowej oraz do zwiększenia poziomu 
wymiany wiedzy między dyscyplinami.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki 
i innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania 
infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 

Ogólnym celem jest zwiększenie 
europejskich zasobów światowej klasy 
stabilnej infrastruktury badawczej, otwartej 
i dostępnej dla wszystkich naukowców 
w Europie i poza jej granicami, oraz pełne 
wykorzystanie jej potencjału w zakresie 
rozwoju nauki i innowacji. Najważniejsze 
cele to zmniejszenie rozdrobnienia 
ekosystemu badań naukowych i innowacji, 
zagwarantowanie ciągłej modernizacji, 
unikanie powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju, wykorzystania i 
dostępności infrastruktur badawczych, 
również w słabiej rozwiniętych państwach 
członkowskich. Niezwykle istotne jest 
wspieranie otwartego dostępu do 
infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
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rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców 
z państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców 
z państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania i 
wykorzystania innowacyjnych rozwiązań.

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wcześniejsze programy ramowe znacznie 
przyczyniły się do sprawniejszego 
i bardziej efektywnego wykorzystania 
infrastruktur krajowych, a we współpracy 
z Europejskim Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
opracowano w ich ramach spójne 
i strategiczne podejście do kształtowania 
polityki w zakresie ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych. To strategiczne 
podejście przyniosło wyraźne korzyści, 
w tym ograniczenie powielania wysiłków 
dzięki bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację 
procesów i procedur.

Wcześniejsze programy ramowe znacznie 
przyczyniły się do sprawniejszego 
i bardziej efektywnego wykorzystania 
infrastruktur krajowych i do usunięcia 
barier w wykorzystaniu we wszystkich 
dziedzinach europejskich badań 
naukowych dzięki ponadnarodowej 
dostępności, a we współpracy 
z Europejskim Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
opracowano w ich ramach spójne 
i strategiczne podejście do kształtowania 
polityki w zakresie ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych. To strategiczne 
podejście przyniosło wyraźne korzyści, 
w tym ograniczenie powielania wysiłków 
dzięki bardziej efektywnemu 
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wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację 
i harmonizację procesów i procedur.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwrócenie uwagi na ponadnarodowy program dostępu, który 
w rozmaitych ocenach programów ramowych uznano za spory sukces w finansowania badań 
naukowych w kilku następujących po sobie programach ramowych. Istnieje już wiele 
krajowych procesów i procedur, poddano standaryzacji, ale nie zharmonizowano w 
poszczególnych obiektach infrastruktury badawczej w różnych państwach członkowskich.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie wspierane przez UE zapewni 
wartość dodaną poprzez: konsolidację 
i optymalizację istniejących infrastruktur 
badawczych oraz działania na rzecz 
rozwoju nowych infrastruktur; 
ustanowienie europejskiej chmury dla 
otwartej nauki jako efektywnego, 
skalowalnego i trwałego środowiska dla 
badań naukowych opartych na danych; 
połączenie krajowych i regionalnych sieci 
badawczych i edukacyjnych, wzmocnienie 
i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej 
o dużej przepustowości dla ogromnych 
ilości danych oraz zapewnienie dostępu do 
zasobów cyfrowych ponad granicami 
państw i dyscyplinami; pokonywanie 
przeszkód uniemożliwiających najlepszym 
zespołom badawczym uzyskanie dostępu 
do najlepszych usług w zakresie 
infrastruktury badawczej w UE; wspieranie 
innowacyjnego potencjału infrastruktur 
badawczych, koncentrujące się na rozwoju 
technologicznym i wspólnych innowacjach 
oraz większe wykorzystanie infrastruktur 
badawczych w przemyśle.

Działanie wspierane przez UE zapewni 
wartość dodaną poprzez: konsolidację 
i optymalizację istniejących infrastruktur 
badawczych oraz działania na rzecz 
rozwoju nowych infrastruktur; 
ustanowienie europejskiej chmury dla 
otwartej nauki oraz chmury europejskiego 
dziedzictwa kulturowego – przestrzeni 
współpracy muzeów – jako efektywnego, 
skalowalnego i trwałego środowiska dla 
badań naukowych opartych na danych; 
połączenie krajowych i regionalnych sieci 
badawczych i edukacyjnych, wzmocnienie 
i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej 
o dużej przepustowości dla ogromnych 
ilości danych oraz zapewnienie dostępu do 
zasobów cyfrowych ponad granicami 
państw i dyscyplinami; stworzenie 
platform dla badań naukowych i 
projektów, aby pokonywać przeszkody 
uniemożliwiające najlepszym zespołom 
badawczym uzyskanie dostępu do 
najlepszych usług w zakresie infrastruktury 
badawczej w UE; wspieranie 
innowacyjnego potencjału infrastruktur 
badawczych, koncentrujące się na rozwoju 
technologicznym i wspólnych innowacjach 
oraz większe wykorzystanie infrastruktur 
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badawczych w przemyśle.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wzmocnić międzynarodowy 
wymiar infrastruktur badawczych UE 
poprzez wspieranie ściślejszej współpracy 
z międzynarodowymi partnerami oraz 
międzynarodowego udziału w europejskich 
infrastrukturach badawczych 
przynoszącego wzajemne korzyści.

Należy wzmocnić międzynarodowy 
wymiar infrastruktur badawczych UE 
poprzez wspieranie ściślejszej współpracy i 
łączności z międzynarodowymi partnerami 
oraz międzynarodowego udziału 
w europejskich infrastrukturach 
badawczych przynoszącego wzajemne 
korzyści.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie, funkcjonowanie 
i długofalowa stabilność infrastruktur 
badawczych określonych przez ESFRI jest 
niezbędna do zapewnienia czołowej 
pozycji UE w dziedzinie badań 
pionierskich, tworzenia i wykorzystywania 
wiedzy oraz konkurencyjności przemysłu.

Ustanowienie, funkcjonowanie 
i długofalowa stabilność infrastruktur 
badawczych, w tym tych określonych przez 
ESFRI, jest niezbędna do zapewnienia 
czołowej pozycji UE w dziedzinie badań 
pionierskich, tworzenia i wykorzystywania 
wiedzy oraz konkurencyjności przemysłu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie tylko infrastruktury badawcze zidentyfikowane przez ESFRI mają kluczowe znaczenie dla 
utrzymania pierwszoplanowego miejsca Europy w dziedzinie badań pionierskich.
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska chmura dla otwartej nauki 
powinna stać się skutecznym 
i kompleksowym kanałem dostarczania 
usług w zakresie infrastruktury badawczej 
i powinna zapewnić europejskim 
społecznościom badawczym usługi
następnej generacji w zakresie 
gromadzenia, przechowywania 
i przetwarzania (np. analizy, symulacje, 
usługi wizualizacji) oraz wymiany dużych 
zbiorów danych naukowych. Chmura 
powinna również zapewniać naukowcom 
w Europie dostęp do większości danych 
wytwarzanych i gromadzonych przez 
infrastruktury badawcze, a także do 
obliczeń wielkiej skali i zasobów 
eksaskalowych stosowanych w ramach 
europejskiej infrastruktury danych (EDI)13.

Europejska chmura dla otwartej nauki 
powinna stać się skutecznym 
i kompleksowym kanałem dostarczania 
usług w zakresie infrastruktury badawczej 
i powinna umożliwiać europejskim 
społecznościom badawczym rozwój usług
następnej generacji w zakresie 
gromadzenia, przechowywania 
i przetwarzania (np. analizy, symulacje, 
usługi wizualizacji) oraz wymiany dużych 
zbiorów danych naukowych. Chmura 
powinna również zapewniać naukowcom 
w Europie usługi sprzyjające gromadzeniu 
i przetwarzaniu większości sprawdzonych 
pod względem jakości danych 
wytwarzanych i gromadzonych przez 
naukowców w ramach infrastruktur 
badawczych i poza nimi, a także powinna 
zapewniać dostęp do obliczeń wielkiej 
skali i zasobów eksaskalowych 
stosowanych w ramach europejskiej 
infrastruktury danych (EDI)13. Europejska 
chmura dla otwartej nauki z założenia 
musi być odporna na zagrożenia cyfrowe, 
zapewniać odpowiedni poziom zaufania 
horyzontalnego i tożsamości 
horyzontalnej oraz usługi w zakresie 
cyberbezpieczeństwa.

__________________ __________________

13 Europejska infrastruktura danych będzie 
stanowić podstawę europejskiej chmury 
dla otwartej nauki, zapewniając światowej 
klasy obliczenia wielkiej skali, szybką 
łączność oraz nowoczesne usługi 
w zakresie danych i oprogramowania.

13 Europejska infrastruktura danych będzie 
stanowić podstawę europejskiej chmury 
dla otwartej nauki, zapewniając światowej 
klasy obliczenia wielkiej skali, szybką 
łączność oraz nowoczesne usługi 
w zakresie danych i oprogramowania.

Or. en
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Cykl życia ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych obejmujący 
zaprojektowanie nowych infrastruktur 
badawczych; etap ich przygotowania 
i wdrożenia, funkcjonowanie na wczesnym 
etapie działań uwzględniając 
komplementarność z innymi źródłami 
finansowania oraz konsolidacja 
i optymalizacja ekosystemu infrastruktury 
badawczej poprzez monitorowanie 
głównych elementów ESFRI oraz 
ułatwianie zawierania umów o świadczenie 
usług, zmian, połączeń lub likwidacji 
obiektów ogólnoeuropejskich infrastruktur 
badawczych;

– Cykl życia ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych obejmujący 
zaprojektowanie nowych infrastruktur 
badawczych; etap ich przygotowania 
i wdrożenia, funkcjonowanie na wczesnym 
etapie działań uwzględniając 
komplementarność z innymi źródłami 
finansowania oraz konsolidacja 
i optymalizacja ekosystemu infrastruktury 
badawczej poprzez monitorowanie 
głównych elementów ESFRI oraz 
ułatwianie zawierania umów o świadczenie 
usług, zmian, połączeń lub likwidacji 
obiektów ogólnoeuropejskich infrastruktur 
badawczych oraz konkurencji w zakresie 
koncepcji ustanowienia infrastruktury w 
oparciu o równe warunki działania;

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 4 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Europejska chmura dla otwartej 
nauki, w tym: skalowalność i trwałość 
kanału dostępu; skuteczne zgrupowanie 
zasobów europejskich, krajowych, 
regionalnych i instytucjonalnych; zmiany 
techniczne i polityczne w celu sprostania 
nowym potrzebom i wymogom 
badawczym (np. stosowanie zbiorów 
danych wrażliwych, ochrona prywatności 
już w fazie projektowania); 
interoperacyjność danych i zgodność 
z zasadami FAIR; szeroka baza 
użytkowników;

– Europejska chmura dla otwartej 
nauki, w tym: skalowalność i trwałość 
kanału dostępu; skuteczne zgrupowanie 
zasobów europejskich, krajowych, 
regionalnych i instytucjonalnych; zmiany 
techniczne i polityczne w celu sprostania 
nowym potrzebom i wymogom 
badawczym (np. stosowanie zbiorów 
danych wrażliwych, ochrona prywatności 
już w fazie projektowania) w sposób 
odpowiadający społecznościom 
naukowców; interoperacyjność danych 
i zgodność z zasadami FAIR; szeroka baza 
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użytkowników;

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajobraz badawczy zostanie znacznie 
wzmocniony poprzez zapewnienie 
otwarcia kluczowych międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych infrastruktur 
badawczych dla wszystkich naukowców z 
UE oraz w razie potrzeby zintegrowanie 
ich usług, tak aby zharmonizować warunki 
dostępu, poprawić i rozszerzyć zakres 
świadczonych usług oraz wspierać wspólną 
strategię rozwoju zaawansowanych 
komponentów i usług poprzez innowacyjne 
działania.

Krajobraz badawczy zostanie znacznie 
wzmocniony poprzez zapewnienie 
otwarcia kluczowych międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych infrastruktur 
badawczych dla wszystkich naukowców z 
UE oraz w razie potrzeby zintegrowanie 
ich usług, tak aby zharmonizować warunki 
dostępu, poprawić i rozszerzyć zakres 
świadczonych usług oraz wspierać wspólną 
strategię rozwoju zaawansowanych 
komponentów i usług poprzez innowacyjne 
działania, które odpowiadają potrzebom 
społeczności naukowców, a tym samym 
zachęcają ich do aktywnego uczestnictwa.

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych 
i regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania 
w zakresie zapewniania naukowcom 
dostępu oraz harmonizacji i poprawy usług 
w zakresie infrastruktury;

– Sieci ogólnounijnych, krajowych 
i regionalnych infrastruktur badawczych, w 
tym małych i średnich, służących 
zapewnianiu naukowcom dostępu oraz 
harmonizacji i poprawy usług w zakresie 
infrastruktury;

Or. en
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Uzasadnienie

Małe i średnie infrastruktury badawcze są ważne dla ekosystemów badań naukowych i 
innowacji. Ponadto ponieważ infrastruktury badawcze można wykorzystywać w wielu 
dziedzinach naukowych i technologicznych, odniesienie do globalnych wyzwań nie jest 
potrzebne.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

II II GLOBALNE WYZWANIA I 
KONKURENCYJNOŚĆ 
EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE odniesie korzyści jako użytkownik 
i producent technologii i gałęzi przemysłu, 
demonstrując, w jaki sposób może 
funkcjonować i rozwijać się nowoczesne, 
uprzemysłowione, zrównoważone, 
integracyjne, otwarte i demokratyczne 
społeczeństwo i gospodarka. Wspierane 
będą rozwiązania gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne umożliwiające 
rozwój zrównoważonej gospodarki 
przemysłowej, których celem jest 
osiągnięcie: zdrowia i dobrego 
samopoczucia dla wszystkich obywateli; 
odpornego, sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i bezpiecznego 
społeczeństwa; dostępu do czystej energii 
i mobilności; cyfrowej gospodarki 
i społeczeństwa; wielodyscyplinarnego 
i twórczego przemysłu; rozwiązań 
kosmicznych, morskich i lądowych; 

UE odniesie korzyści jako użytkownik 
i producent wiedzy, technologii i gałęzi 
przemysłu, demonstrując, w jaki sposób 
może funkcjonować i rozwijać się 
nowoczesne, uprzemysłowione, 
zrównoważone, integracyjne, otwarte 
i demokratyczne społeczeństwo 
i gospodarka. Wspierane będą rozwiązania 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne 
umożliwiające rozwój zrównoważonej 
gospodarki przemysłowej, których celem 
jest osiągnięcie: zdrowia i dobrego 
samopoczucia dla wszystkich obywateli; 
odpornego, sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i bezpiecznego 
społeczeństwa; dostępu do czystej energii 
i mobilności; cyfrowej gospodarki 
i społeczeństwa; wielodyscyplinarnego 
i twórczego przemysłu; rozwiązań 
kosmicznych, morskich i lądowych; 
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rozwiązań w zakresie żywności i żywienia; 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, ochrony klimatu 
i przystosowania się do zmiany klimatu; 
przy czym wszystkie te rozwiązania mają 
generować dobrobyt w Europie i zapewnić 
miejsca pracy wyższej jakości. Zasadnicze 
znaczenie będzie miała transformacja 
przemysłowa.

rozwiązań w zakresie żywności i żywienia; 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, ochrony klimatu 
i przystosowania się do zmiany klimatu; 
przy czym wszystkie te rozwiązania mają 
generować dobrobyt w Europie i zapewnić 
miejsca pracy wyższej jakości. Zasadnicze 
znaczenie będzie miała transformacja 
przemysłowa.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje w ramach 
tego filaru programu „Horyzont Europa” 
podzielono na zintegrowane klastry 
działań. Inwestycje nie dotyczą 
konkretnych sektorów, lecz mają na celu 
systematyczną zmianę naszego 
społeczeństwa i gospodarki zgodnie 
z zasadą zrównoważoności. Cele te zostaną 
osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie 
podmioty, zarówno prywatne, jak 
i publiczne, będą angażować się 
w współprojektowanie i współtworzenie 
badań naukowych i innowacji; łączące 
użytkowników końcowych, naukowców, 
technologów, producentów, innowatorów, 
przedsiębiorstwa, edukatorów, obywateli 
i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. W związku z tym żaden 
z klastrów tematycznych nie jest 
przeznaczony tylko dla jednego zbioru 
podmiotów.

Badania naukowe i innowacje w ramach 
tego filaru programu „Horyzont Europa” 
podzielono na zintegrowane klastry 
działań. Inwestycje nie dotyczą 
konkretnych sektorów, lecz mają na celu 
systematyczną zmianę naszego 
społeczeństwa i gospodarki zgodnie 
z zasadą zrównoważoności. Cele te zostaną 
osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie 
podmioty, zarówno prywatne, jak 
i publiczne, będą angażować się 
w współprojektowanie i współtworzenie 
badań naukowych i innowacji; łączące 
użytkowników końcowych, badaczy, 
naukowców, technologów, producentów, 
innowatorów, przedsiębiorstwa, 
edukatorów, obywateli i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego. W związku 
z tym żaden z klastrów tematycznych nie 
jest przeznaczony tylko dla jednego zbioru 
podmiotów.

Or. en
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Poprawka 78

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klastry będą opracowywać i stosować 
technologie cyfrowe, kluczowe technologie 
prorozwojowe oraz nowe technologie 
w ramach wspólnej strategii promowania 
czołowej pozycji UE w przemyśle. 
W stosownych przypadkach 
wykorzystywane będą dane i usługi UE 
związane z przestrzenią kosmiczną.

Klastry będą wspierały tworzenie wiedzy 
na wszystkich etapach rozwoju, w tym 
badania we wczesnej fazie. Klastry będą 
również opracowywać i stosować 
technologie cyfrowe, kluczowe technologie 
prorozwojowe oraz nowe technologie 
w ramach wspólnej strategii promowania 
czołowej pozycji UE w przemyśle. 
W stosownych przypadkach 
wykorzystywane będą dane i usługi UE 
związane z przestrzenią kosmiczną.

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zostanie udzielone wsparcie na rzecz 
wprowadzenia technologii z laboratoriów 
na rynek oraz opracowania zastosowań, 
w tym linii pilotażowych i demonstracji, 
w celu zwiększenia absorpcji przez rynek 
oraz zwiększenia zaangażowania sektora 
prywatnego. Synergia z innymi 
programami zostanie maksymalnie 
zwiększona.

Zostanie udzielone wsparcie na rzecz 
wprowadzenia technologii z laboratoriów 
na rynek oraz opracowania zastosowań, 
w tym linii pilotażowych i demonstracji, 
w celu zwiększenia absorpcji przez rynek 
oraz zwiększenia zaangażowania sektora 
prywatnego. Synergia z innymi częściami 
programu „Horyzont Europa”, w 
szczególności z EIT, a także z innymi
programami zostanie maksymalnie 
zwiększona.

Or. en

Uzasadnienie

Misją EIT jest dostarczanie rozwiązań dla najpilniejszych globalnych wyzwań, jakim 
społeczeństwo musi stawić czoła. EIT już dziś działa na rzecz osiągania celów 
zrównoważonego rozwoju i dlatego powinien być ściśle powiązany ze wszystkimi klastrami. 
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Istnieje również duży potencjał synergii między działaniami WWiI a większości klastrów, 
który należy dalej badać i maksymalizować, tam gdzie to możliwe.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje w dziedzinie 
zdrowia odegrały znaczącą rolę w tym 
osiągnięciu, a także w zakresie poprawy 
wydajności i jakości w sektorze zdrowia 
i opieki. UE nadal zmaga się jednak 
z nowymi lub utrzymującymi się 
wyzwaniami, które zagrażają jej 
obywatelom i zdrowiu publicznemu, 
zrównoważonemu charakterowi jej 
systemów opieki zdrowotnej i ochrony 
socjalnej, jak również konkurencyjności jej 
sektora zdrowia i opieki. Do 
najważniejszych wyzwań w dziedzinie 
zdrowia w UE należą: brak skutecznej 
promocji zdrowia i zapobiegania 
chorobom; wzrost liczby chorób 
niezakaźnych; rozprzestrzenianie się 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz pojawianie 
się epidemii chorób zakaźnych; większe 
zanieczyszczenie środowiska; 
utrzymywanie się nierówności w zakresie 
zdrowia pomiędzy krajami oraz w ich 
granicach, wpływających w sposób 
nieproporcjonalny na osoby znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji lub znajdujące się 
na trudnym etapie życia; wykrywanie, 
zrozumienie, kontrolowanie i łagodzenie 
zagrożeń dla zdrowia i zapobieganie im 
w szybko zmieniającym się środowisku 
społecznym, miejskim i naturalnym; 
rosnące koszty europejskich systemów 
opieki zdrowotnej oraz stopniowe 
wprowadzenie medycyny 
spersonalizowanej oraz cyfryzacji 
w dziedzinie zdrowia i opieki; a także 
rosnąca presja na europejski sektor zdrowia 
i opieki, aby zachować konkurencyjność 

Badania naukowe i innowacje w dziedzinie 
zdrowia odegrały znaczącą rolę w tym 
osiągnięciu, a także w zakresie poprawy 
wydajności i jakości w sektorze zdrowia 
i opieki. UE nadal zmaga się jednak 
z nowymi lub utrzymującymi się 
wyzwaniami, które zagrażają jej 
obywatelom i zdrowiu publicznemu, 
zrównoważonemu charakterowi jej 
systemów opieki zdrowotnej i ochrony 
socjalnej, jak również konkurencyjności jej 
sektora zdrowia i opieki. Do 
najważniejszych wyzwań w dziedzinie 
zdrowia w UE należą: brak skutecznej 
promocji zdrowia i zapobiegania 
chorobom; wzrost liczby chorób 
niezakaźnych; rozprzestrzenianie się 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz pojawianie 
się epidemii chorób zakaźnych; większe 
zanieczyszczenie środowiska; 
utrzymywanie się nierówności w zakresie 
zdrowia pomiędzy krajami oraz w ich 
granicach, wpływających w sposób 
nieproporcjonalny na osoby znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji lub znajdujące się 
na trudnym etapie życia; wykrywanie, 
zrozumienie, kontrolowanie i łagodzenie 
zagrożeń dla zdrowia i zapobieganie im 
w szybko zmieniającym się środowisku 
społecznym, miejskim i naturalnym; 
rosnące koszty europejskich systemów 
opieki zdrowotnej oraz stopniowe 
wprowadzenie medycyny 
spersonalizowanej, w tym istotnych badań 
naukowych oraz cyfryzacji w dziedzinie 
zdrowia i opieki; a także rosnąca presja na 
europejski sektor zdrowia i opieki, aby 
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poprzez opracowywanie innowacji 
w dziedzinie zdrowia w porównaniu 
z nowymi i wschodzącymi podmiotami na
arenie międzynarodowej.

zachować konkurencyjność poprzez 
opracowywanie innowacji w dziedzinie 
zdrowia w porównaniu z nowymi 
i wschodzącymi podmiotami na arenie 
międzynarodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Spersonalizowana medycyna nie jest gotowa do wdrożenia bez prowadzenia dalszych badań 
naukowych. Badania translacyjne są kluczem do sukcesu w dziedzinie badań naukowych 
związanych ze zdrowiem; w ich ramach wyniki badań trafiają z laboratoriów do pacjentów, a 
dane od pacjentów wracają do laboratoriów w celu dalszego udoskonalenia metod leczenia. 
Brak wyraźnego skupienia się na podstawowych badaniach biomedycznych powoduje 
odcięcie tego źródła danych dla przyszłych udoskonaleń dla pacjentów od źródła danych.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te wyzwania związane ze zdrowiem są 
złożone, wzajemnie powiązane i mają 
charakter globalny oraz wymagają 
wielodyscyplinarnej współpracy 
międzysektorowej i międzynarodowej. 
Działania w zakresie badań naukowych 
i innowacji doprowadzą do powstania 
bliskich powiązań między odkryciami 
naukowymi, badaniami klinicznymi, 
epidemiologicznymi, środowiskowymi 
i społeczno-gospodarczymi oraz naukami 
regulacyjnymi. Wykorzystają one 
połączone umiejętności środowisk 
akademickich i przemysłu oraz będą 
wspierać ich współpracę ze służbami 
opieki zdrowotnej, pacjentami, 
decydentami i obywatelami, aby uzyskać 
efekt mnożnikowy finansowania 
publicznego i zapewnić upowszechnienie 
wyników badań w praktyce klinicznej oraz 
w systemach opieki zdrowotnej. Będą one 
wspierać strategiczną współpracę na 
poziomie UE i międzynarodowym w celu 
połączenia wiedzy fachowej, zdolności 

Te wyzwania związane ze zdrowiem są 
złożone, wzajemnie powiązane i mają 
charakter globalny oraz wymagają 
wielodyscyplinarnej współpracy 
międzysektorowej i międzynarodowej na 
szczeblu transnarodowym. Działania 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
uwzględniające niezbędne podstawowe 
badania biomedyczne doprowadzą do 
powstania bliskich powiązań między 
odkryciami naukowymi, badaniami 
klinicznymi, epidemiologicznymi, 
środowiskowymi i społeczno-
gospodarczymi oraz naukami 
regulacyjnymi. Wykorzystają one 
połączone umiejętności środowisk 
akademickich i przemysłu oraz będą 
wspierać ich współpracę ze służbami 
opieki zdrowotnej, pacjentami, 
decydentami i obywatelami, aby uzyskać 
efekt mnożnikowy finansowania 
publicznego i zapewnić upowszechnienie 
wyników badań w praktyce klinicznej oraz 
w systemach opieki zdrowotnej. Będą one 
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i zasobów niezbędnych do osiągnięcia 
korzyści skali, zakresu i szybkości, a także 
w celu dzielenia się spodziewanymi 
korzyściami i ryzykiem finansowym.

wspierać strategiczną współpracę na 
poziomie UE i międzynarodowym w celu 
połączenia wiedzy fachowej, zdolności 
i zasobów niezbędnych do osiągnięcia 
korzyści skali, zakresu i szybkości, a także 
w celu dzielenia się spodziewanymi 
korzyściami i ryzykiem finansowym.

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 2 – tiret 2 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Choroby dziecięce związane z 
wysoką umieralnością i długotrwałą 
zachorowalnością;

Or. en

Poprawka 83

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby niezakaźne, w tym choroby 
rzadkie, stanowią poważne wyzwanie dla 
zdrowia i społeczeństwa oraz wymagają 
skuteczniejszego podejścia w zakresie 
profilaktyki i leczenia, w tym medycyny 
spersonalizowanej.

Choroby niezakaźne, w tym choroby 
rzadkie, stanowią poważne wyzwanie dla 
zdrowia i społeczeństwa oraz wymagają 
skuteczniejszego podejścia w zakresie 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia, w tym 
medycyny spersonalizowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Diagnostyka jest niezbędnym elementem tego procesu i należy o niej pamiętać (patrzeć z 
„szerokiej perspektywy”).
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – akapit 2 – tiret 5 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Obszary charakteryzujące się 
wysokim stopniem niezaspokojenia 
potrzeb klinicznych, takie jak rzadkie 
nowotwory, w tym nowotwory dziecięce;

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.4 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Szczepionki, diagnostyka, leczenie 
chorób zakaźnych, w tym współistniejące 
choroby i współzakażenia;

– Szczepionki, diagnostyka, leczenie 
chorób zakaźnych, m.in. z wykorzystaniem 
produktów leczniczych, w tym 
współistniejące choroby i współzakażenia;

Or. en

Uzasadnienie

Choroby zakaźne wymagają innowacyjnych produktów leczniczych. Wiąże się z tym 
konieczność nie tylko prowadzenia badań nad ich składnikami, ale także nad innowacyjnymi 
systemami substancji nośnikowych.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Technologie i narzędzia w dziedzinie 
zdrowia mają podstawowe znaczenie dla 
zdrowia publicznego i w dużym stopniu 
przyczyniły się do znacznej poprawy 
jakości życia, zdrowia i opieki nad 

Technologie i narzędzia w dziedzinie 
zdrowia mają podstawowe znaczenie dla 
zdrowia publicznego i w dużym stopniu 
przyczyniły się do znacznej poprawy 
jakości życia, zdrowia i opieki nad 
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obywatelami w UE. W związku z tym 
ważnym strategicznym wyzwaniem jest 
zaprojektowanie, opracowanie, 
dostarczenie i wdrożenie odpowiednich, 
wiarygodnych, bezpiecznych i opłacalnych 
pod względem kosztów narzędzi 
i technologii w zakresie zdrowia i opieki, 
z należytym uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starzejącego się 
społeczeństwa. Obejmują one sztuczną 
inteligencję i inne technologie cyfrowe, 
które oferują znaczącą poprawę w stosunku 
do istniejących, a także pobudzają 
konkurencyjny i zrównoważony przemysł 
związany ze zdrowiem, który tworzy 
miejsca pracy o wysokiej wartości. 
Europejski sektor zdrowia jest jednym 
z najważniejszych sektorów gospodarki w 
UE, odpowiadającym za 3 % PKB i 1,5 
mln pracowników.

obywatelami w UE. W związku z tym 
ważnym strategicznym wyzwaniem jest 
zaprojektowanie, opracowanie, 
dostarczenie i wdrożenie odpowiednich, 
wiarygodnych, bezpiecznych i opłacalnych 
pod względem kosztów narzędzi 
i technologii w zakresie zdrowia i opieki, 
z należytym uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starzejącego się 
społeczeństwa. Obejmują one kluczowe
technologie prorozwojowe, które oferują 
znaczącą poprawę w stosunku do 
istniejących, a także pobudzają 
konkurencyjny i zrównoważony przemysł 
związany ze zdrowiem, który tworzy 
miejsca pracy o wysokiej wartości. 
Europejski sektor zdrowia jest jednym 
z najważniejszych sektorów gospodarki w 
UE, odpowiadającym za 3 % PKB i 1,5 
mln pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Nawiązanie wyłącznie do sztucznej inteligencji i innych technologii cyfrowych jest zbyt 
zawężające. W szczególności fotonika, kluczowa technologia prorozwojowa, zapewnia 
obiecujące rezultaty w zakresie bezpieczeństwa i opłacalności rozwiązań w opiece 
zdrowotnej.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. KLASTER „INTEGRACYJNE I 
BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO”

2. KLASTER „INTEGRACYJNE I 
KREATYWNE SPOŁECZEŃSTWO”

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia Europejska opowiada się za jedynym 
w swoim rodzaju sposobem łączenia 
wzrostu gospodarczego z polityką 
społeczną, z zachowaniem wysokiego 
poziomu włączenia społecznego oraz 
przestrzegając wspólnych wartości, takich 
jak demokracja, prawa człowieka, równość 
płci i bogactwo różnorodności. Model ten 
stale się zmienia i musi zmagać się 
z wyzwaniami wynikającymi między 
innymi z globalizacji i zmian 
technologicznych. Europa musi również 
odpowiadać na wyzwania wynikające 
z utrzymujących się zagrożeń dla 
bezpieczeństwa. Ataki terrorystyczne 
i radykalizacja postaw, a także cyberataki 
i zagrożenia hybrydowe budzą poważne 
obawy dotyczące bezpieczeństwa 
i stanowią szczególne obciążenie dla 
społeczeństw.

Unia Europejska opowiada się za jedynym 
w swoim rodzaju sposobem łączenia 
wzrostu gospodarczego z polityką 
społeczną, z zachowaniem wysokiego 
poziomu włączenia społecznego oraz 
przestrzegając wspólnych wartości, takich 
jak demokracja, prawa człowieka, równość 
płci i bogactwo różnorodności. Model ten 
stale się zmienia i musi zmagać się 
z wyzwaniami wynikającymi między 
innymi z globalizacji i zmian 
technologicznych.

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście sektor kultury i sektor 
kreatywny odgrywają kluczową rolę w 
zachowaniu i promowaniu europejskiej 
różnorodności kulturowej i językowej, 
zwiększają poczucie przywiązania do 
tożsamości europejskiej i regionalnej, 
przyczyniają się do przekazywania wiedzy 
i wartości oraz chronią materialne i 
niematerialne dziedzictwo europejskie dla 
obecnych i przyszłych pokoleń. 
Jednocześnie wzmacniają one spójność
społeczną i wnoszą istotny wkład w unijną 
gospodarkę pod względem zatrudnienia, 
inwestycji, wzrostu gospodarczego i 
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innowacji, a także znacząco przyczyniają 
się do zwiększenia konkurencyjności Unii 
w skali globalnej.

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obywatele Unii, instytucje państwowe 
i gospodarka muszą być chronieni przed 
ciągłym zagrożeniem związanym 
z przestępczością zorganizowaną, w tym 
handlem bronią, narkotykami i ludźmi. 
Kluczowe jest także wzmocnienie ochrony 
i bezpieczeństwa poprzez lepsze 
zarządzanie granicami. 
Cyberprzestępczość wzrasta, a związane 
z nią zagrożenia są coraz bardziej 
zróżnicowane w miarę wzrostu cyfryzacji 
gospodarki i społeczeństwa. Europa musi 
nadal dążyć do zwiększenia 
cyberbezpieczeństwa, ochrony 
prywatności cyfrowej, ochrony danych 
osobowych, a także zwalczać 
rozprzestrzenianie się fałszywych 
i szkodliwych informacji, aby zapewnić 
stabilność demokratyczną i gospodarczą. 
Ponadto konieczne są dalsze wysiłki 
w celu ograniczenia wpływu 
ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które 
nasilają się w wyniku zmiany klimatu, 
takich jak powodzie, burze czy susze 
prowadzące do pożarów lasów, degradacji 
gleby oraz innych katastrof naturalnych, 
np. trzęsień ziemi, na życie i źródła 
utrzymania. Katastrofy naturalne lub 
spowodowane przez człowieka mogą 
zagrozić ważnym funkcjom społecznym, 
takim jak zdrowie, zaopatrzenie w energię 
i rządy.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst z poprawek 89–91 przeniesiony w nowym brzmieniu do klastra „Bezpieczne 
społeczeństwo”.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skala, złożoność i transnarodowy 
charakter wyzwań wymagają 
wielopoziomowych działań UE. Zajęcie się 
takimi krytycznymi kwestiami 
społecznymi, politycznymi, kulturowymi 
i ekonomicznymi, jak również 
zagrożeniami bezpieczeństwa, tylko na 
poziomie krajowym, mogłoby prowadzić 
do nieefektywnego wykorzystania 
zasobów, rozdrobnionego podejścia 
i odmiennych standardów w zakresie 
wiedzy i zdolności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania nad bezpieczeństwem są częścią 
szerzej zakrojonej kompleksowej unijnej 
reakcji na zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
Działania w tym zakresie przyczyniają się 
do procesu rozwoju zdolności, 
umożliwiając przyszłą dostępność 
technologii i zastosowań służących do 
wypełnienia luk w zdolnościach 
zidentyfikowanych przez decydentów 
i praktyków. Już teraz środki finansowe 
przeznaczone na badania naukowe 
w ramach unijnego programu ramowego 
stanowią około 50 % ogółu środków 

skreśla się
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publicznych na badania nad 
bezpieczeństwem w UE. W pełni 
wykorzystane zostaną dostępne 
instrumenty, w tym Europejski program 
kosmiczny (Galileo i EGNOS, 
Copernicus, orientacja sytuacyjna 
w przestrzeni kosmicznej oraz rządowa 
łączność satelitarna). Poszukuje się 
synergii z działalnością w zakresie badań 
nad obronnością wspieranych ze środków 
UE oraz unika się powielania funduszy. 
Współpraca transgraniczna przyczynia się 
do rozwoju europejskiego jednolitego 
rynku bezpieczeństwa i poprawy 
efektywności przemysłu, która leży 
u podstaw autonomii UE.

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.2. Dziedzictwo kulturowe 2.2.2. Sektor kultury i sektor kreatywny 
oraz dziedzictwo kulturowe

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dziedzictwo kulturowe to podstawa 
naszego życia, która ma znaczenie dla 
społeczności, grup i społeczeństw, dając im 
poczucie przynależności. Jest to pomost 
między przeszłością a przyszłością naszych 
społeczeństw. Jest ono siłą napędową 
lokalnej gospodarki i ważnym źródłem 

Strategiczne znaczenie zyskuje wspieranie 
działań innowacyjnych i badawczych w 
europejskim sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym, ponieważ są one zdolne do 
zachowania różnorodności językowej i 
kulturowej oraz pluralizmu, a także 
przedstawienia oferty innowacyjnych 
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inspiracji dla sektora kreatywnego i sektora 
kultury. Dostęp, zachowanie, ochrona 
i odbudowa, interpretacja i wykorzystanie 
pełnego potencjału naszego dziedzictwa 
kulturowego jest istotnym wyzwaniem dla 
obecnych i przyszłych pokoleń. 
Dziedzictwo kulturowe stanowi główny 
wkład i inspirację dla sztuki, tradycyjnego 
rzemiosła, sektora kultury, 
przedsiębiorczości i sektora kreatywnego, 
które są siłą napędową zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych 
miejsc pracy i handlu zewnętrznego.

usług wysokiej jakości, szczególnie w 
kontekście konwergentnego i 
zglobalizowanego rynku. Sektor kultury i 
sektor kreatywny tworzą pomosty między 
sztuką, kulturą, biznesem i technologią. 
Ponadto sektor kultury i sektor kreatywny 
odgrywają, zwłaszcza w dziedzinie 
cyfryzacji, kluczową rolę w procesie 
reindustrializacji Europy, stanowią siłę 
napędową wzrostu gospodarczego, a także 
mają strategiczne znaczenie w 
inicjowaniu efektu domina w zakresie 
innowacji w innych sektorach gospodarki, 
takich jak turystyka, handel detaliczny, 
technologie cyfrowe i inżynieria.
Dziedzictwo kulturowe jest integralną 
częścią sektora kultury i sektora 
kreatywnego. Dziedzictwo kulturowe to 
podstawa naszego życia, która ma 
znaczenie dla społeczności, grup 
i społeczeństw, dając im poczucie 
przynależności. Jest to pomost między 
przeszłością a przyszłością naszych 
społeczeństw. Jest ono siłą napędową 
lokalnej gospodarki i ważnym źródłem 
inspiracji dla sektora kreatywnego i sektora 
kultury. Dostęp, zachowanie, ochrona 
i odbudowa, interpretacja i wykorzystanie 
pełnego potencjału naszego dziedzictwa 
kulturowego jest istotnym wyzwaniem dla 
obecnych i przyszłych pokoleń. 
Dziedzictwo kulturowe stanowi główny 
wkład i inspirację dla sztuki, tradycyjnego 
rzemiosła, sektora kultury, 
przedsiębiorczości i sektora kreatywnego, 
które są siłą napędową zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych 
miejsc pracy i handlu zewnętrznego. 
Ponadto turystyka związana z 
dziedzictwem kulturowym i muzea mogą 
oferować nowe perspektywy kulturalne i 
gospodarcze, przede wszystkim w 
regionach poprzemysłowych, oraz 
podtrzymać tradycyjny europejski know-
how.

Or. en
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – akapit 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zachowanie, ochrona, wzmocnienie 
i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz 
języków z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, w tym technologii cyfrowych;

– Zachowanie, ochrona, wzmocnienie 
i odbudowa dziedzictwa kulturowego, 
języków, a także tradycyjnych 
umiejętności i rzemiosła
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, w tym technologii cyfrowych;

Or. en

Poprawka 96

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – akapit 2 – tiret 6 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Utworzenie „chmury dziedzictwa 
kulturowego”:

Zostanie utworzona przestrzeń współpracy 
muzeów, aby zapewnić dostępność 
dziedzictwa kulturowego z 
wykorzystaniem nowych technologii, a 
także aby zachęcić do przekazywania 
know-how i umiejętności, takich jak 
restauracja dzieł sztuki itp., oraz ułatwić 
ich przekazywanie. Ponadto chmura 
będzie ściśle powiązana z platformą 
Europeana.

Chmura dziedzictwa kulturowego będzie:

- przestrzenią opartej na badaniach i 
projektach współpracy między muzeami, 
osobami zawodowo związanymi z kulturą 
oraz ogółem społeczeństwa; - zapewniać 
dostęp do badań i wiedzy dla ogółu 
społeczeństwa; 

- zapewniać możliwość tworzenia 
indywidualnych grup roboczych i struktur 
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projektu; 

- zapewniać i integrować powiązania z 
istniejącymi platformami, takimi jak 
Europeana; 

- europejskim kulturalnym 
odpowiednikiem komercyjnych usług w 
chmurze.

Or. en

Uzasadnienie

W tym kontekście wymiana i długoterminowe przechowywanie informacji i know-how mają 
szczególne znaczenie. Obecnie brakuje w tej dziedzinie odpowiedniej platformy cyfrowej, 
która oferuje rozwiązania bardzo praktycznych problemów w zakresie współpracy w 
transgranicznym gromadzeniu danych, zwłaszcza na skalę europejską. Ustanowienie 
europejskiej cyfrowej przestrzeni współpracy muzeów może pomóc w rozwiązaniu tych 
problemów.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania przekrojowe:

W programie „Horyzont Europa” 
kreatywność i projektowanie będą 
zagadnieniem przekrojowym, które 
zostanie włączone do projektów 
realizowanych w całym programie, aby 
wspierać nowe technologie, modele 
biznesowe i kompetencje, a także czerpać z 
kreatywnych i interdyscyplinarnych 
rozwiązań konkretną wartość gospodarczą 
i społeczną.

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.4. Społeczeństwa odporne na 
katastrofy

skreśla się

Katastrofy wynikają z wielu źródeł –
naturalnych lub spowodowanych przez 
człowieka – w tym ataków 
terrorystycznych, zdarzeń pogodowych 
związanych z klimatem oraz innych 
zdarzeń ekstremalnych (w tym związanych 
z podnoszeniem się poziomów mórz), 
pożarów lasów, fal upałów, powodzi, 
trzęsień ziemi, tsunami i zdarzeń 
wulkanicznych, kryzysów w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, zdarzeń związanych 
z pogodą kosmiczną, katastrof 
przemysłowych i transportowych, 
incydentów związanych z CBRJ, a także 
zagrożeń powiązanych kaskadowo. Celem 
jest zapobieganie utracie życia, szkodom 
dla zdrowia i środowiska oraz szkodom 
gospodarczym i materialnym 
spowodowanym przez katastrofy 
i ograniczanie ich, zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego, a także 
poprawa zrozumienia i ograniczenie 
zagrożeń związanych z katastrofami 
i wyciąganie z nich wniosków.

Ogólne kierunki

– Technologie i zdolności służb 
pierwszego reagowania w przypadku 
działań w sytuacjach kryzysowych 
i w razie katastrof;

– Zdolność społeczeństwa do 
lepszego zarządzania ryzykiem związanym 
z katastrofami i ograniczania go, w tym 
poprzez rozwiązania naturalne, lepsze 
zapobieganie, gotowość i reagowanie na 
istniejące i nowe zagrożenia;

– Interoperacyjność urządzeń 
i procedur w celu ułatwienia 
transgranicznej współpracy operacyjnej 
i zintegrowanego rynku UE.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst z poprawek 97–117 przeniesiony w nowym brzmieniu do klastra „Bezpieczne 
społeczeństwo”.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Katastrofy wynikają z wielu źródeł –
naturalnych lub spowodowanych przez 
człowieka – w tym ataków 
terrorystycznych, zdarzeń pogodowych 
związanych z klimatem oraz innych 
zdarzeń ekstremalnych (w tym związanych 
z podnoszeniem się poziomów mórz), 
pożarów lasów, fal upałów, powodzi, 
trzęsień ziemi, tsunami i zdarzeń 
wulkanicznych, kryzysów w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, zdarzeń związanych 
z pogodą kosmiczną, katastrof 
przemysłowych i transportowych, 
incydentów związanych z CBRJ, a także 
zagrożeń powiązanych kaskadowo. Celem 
jest zapobieganie utracie życia, szkodom 
dla zdrowia i środowiska oraz szkodom 
gospodarczym i materialnym 
spowodowanym przez katastrofy 
i ograniczanie ich, zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego, a także 
poprawa zrozumienia i ograniczenie 
zagrożeń związanych z katastrofami 
i wyciąganie z nich wniosków.

skreśla się

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.4 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne kierunki skreśla się

– Technologie i zdolności służb 
pierwszego reagowania w przypadku 
działań w sytuacjach kryzysowych 
i w razie katastrof;

– Zdolność społeczeństwa do 
lepszego zarządzania ryzykiem związanym 
z katastrofami i ograniczania go, w tym 
poprzez rozwiązania naturalne, lepsze 
zapobieganie, gotowość i reagowanie na 
istniejące i nowe zagrożenia;

– Interoperacyjność urządzeń 
i procedur w celu ułatwienia 
transgranicznej współpracy operacyjnej 
i zintegrowanego rynku UE.

Or. en

Poprawka 101

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.4 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Technologie i zdolności służb 
pierwszego reagowania w przypadku 
działań w sytuacjach kryzysowych 
i w razie katastrof;

skreśla się

Or. en

Poprawka 102

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.4 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zdolność społeczeństwa do 
lepszego zarządzania ryzykiem związanym 

skreśla się
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z katastrofami i ograniczania go, w tym 
poprzez rozwiązania naturalne, lepsze 
zapobieganie, gotowość i reagowanie na 
istniejące i nowe zagrożenia;

Or. en

Poprawka 103

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.4 – akapit 2– tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Interoperacyjność urządzeń 
i procedur w celu ułatwienia 
transgranicznej współpracy operacyjnej 
i zintegrowanego rynku UE.

skreśla się

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.5. Ochrona i bezpieczeństwo skreśla się

Istnieje potrzeba ochrony obywateli przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
wynikającymi z działalności przestępczej, 
w tym przed działalnością terrorystyczną 
i z zagrożeniami hybrydowymi, oraz 
reagowania na takie zagrożenia; potrzeba 
ochrony ludzi, przestrzeni publicznych 
i infrastruktury krytycznej przed atakami 
fizycznymi (w tym CBRJW) 
i cyberatakami; potrzeba zwalczania 
terroryzmu i radykalizacji, w tym 
zrozumienia idei i przekonań terrorystów 
oraz ich zwalczania; potrzeba 
zapobiegania i zwalczania poważnej 
przestępczości, w tym cyberprzestępczości 
i przestępczości zorganizowanej; 
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wspierania ofiar; śledzenia nielegalnych 
przepływów finansowych; wspierania 
wykorzystywania danych do celów 
egzekwowania prawa oraz zapewnienia 
ochrony danych osobowych w działaniach 
związanych z egzekwowaniem prawa; 
wspierania zarządzania granicami 
powietrznymi, lądowymi i morskimi Unii 
oraz przepływami ludzi i towarów. 
Konieczne jest utrzymanie elastyczności 
w celu sprostania nowym wyzwaniom 
w zakresie bezpieczeństwa, które mogą się 
pojawić.

Ogólne kierunki

– Innowacyjne podejścia 
i technologie dla osób wykonujących 
zawody związane z ochroną (np. policja, 
straż graniczna i przybrzeżna, urzędy 
celne), lekarzy zdrowia publicznego, 
operatorów infrastruktury oraz 
podmiotów zarządzających obszarami 
otwartymi;

– Ludzki i społeczny wymiar 
przestępczości i radykalizacji postaw 
prowadzącej do aktów przemocy, 
w odniesieniu do osób zaangażowanych 
lub potencjalnie zaangażowanych w takie 
działania, jak również w odniesieniu do 
osób, na które działania te wpływają lub 
mogą wpływać;

– Mentalność obywateli, organów 
publicznych i przemysłu, mający zapobiec 
powstawaniu nowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zmniejszaniu 
istniejących zagrożeń, w tym związanych 
z nowymi technologiami, takimi jak 
sztuczna inteligencja;

– Zwalczanie dezinformacji 
i fałszywych informacji mających skutki 
dla bezpieczeństwa;

– Interoperacyjność urządzeń 
i procedur w celu ułatwienia 
transgranicznej współpracy operacyjnej 
oraz współpracy między agencjami oraz 
w celu stworzenia zintegrowanego rynku 
UE.
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– Zapewnienie ochrony danych 
osobowych w ramach czynności 
egzekwowania prawa, w szczególności ze 
względu na szybkie zmiany 
technologiczne.

Or. en

Poprawka 105

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnieje potrzeba ochrony obywateli przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
wynikającymi z działalności przestępczej, 
w tym przed działalnością terrorystyczną 
i z zagrożeniami hybrydowymi, oraz 
reagowania na takie zagrożenia; potrzeba 
ochrony ludzi, przestrzeni publicznych 
i infrastruktury krytycznej przed atakami 
fizycznymi (w tym CBRJW) 
i cyberatakami; potrzeba zwalczania 
terroryzmu i radykalizacji, w tym 
zrozumienia idei i przekonań terrorystów 
oraz ich zwalczania; potrzeba 
zapobiegania i zwalczania poważnej 
przestępczości, w tym cyberprzestępczości 
i przestępczości zorganizowanej; 
wspierania ofiar; śledzenia nielegalnych 
przepływów finansowych; wspierania 
wykorzystywania danych do celów 
egzekwowania prawa oraz zapewnienia 
ochrony danych osobowych w działaniach 
związanych z egzekwowaniem prawa; 
wspierania zarządzania granicami 
powietrznymi, lądowymi i morskimi Unii 
oraz przepływami ludzi i towarów. 
Konieczne jest utrzymanie elastyczności 
w celu sprostania nowym wyzwaniom 
w zakresie bezpieczeństwa, które mogą się 
pojawić.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 106

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne kierunki skreśla się

– Innowacyjne podejścia 
i technologie dla osób wykonujących 
zawody związane z ochroną (np. policja, 
straż graniczna i przybrzeżna, urzędy 
celne), lekarzy zdrowia publicznego, 
operatorów infrastruktury oraz 
podmiotów zarządzających obszarami 
otwartymi;

– Ludzki i społeczny wymiar 
przestępczości i radykalizacji postaw 
prowadzącej do aktów przemocy, 
w odniesieniu do osób zaangażowanych 
lub potencjalnie zaangażowanych w takie 
działania, jak również w odniesieniu do 
osób, na które działania te wpływają lub 
mogą wpływać;

– Mentalność obywateli, organów 
publicznych i przemysłu, mający zapobiec 
powstawaniu nowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zmniejszaniu 
istniejących zagrożeń, w tym związanych 
z nowymi technologiami, takimi jak 
sztuczna inteligencja;

– Zwalczanie dezinformacji 
i fałszywych informacji mających skutki 
dla bezpieczeństwa;

– Interoperacyjność urządzeń 
i procedur w celu ułatwienia 
transgranicznej współpracy operacyjnej 
oraz współpracy między agencjami oraz 
w celu stworzenia zintegrowanego rynku 
UE.

– Zapewnienie ochrony danych 
osobowych w ramach czynności 
egzekwowania prawa, w szczególności ze 



PR\1158114PL.docx 69/153 PE625.306v01-00

PL

względu na szybkie zmiany 
technologiczne.

Or. en

Poprawka 107

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Innowacyjne podejścia 
i technologie dla osób wykonujących 
zawody związane z ochroną (np. policja, 
straż graniczna i przybrzeżna, urzędy 
celne), lekarzy zdrowia publicznego, 
operatorów infrastruktury oraz 
podmiotów zarządzających obszarami 
otwartymi;

skreśla się

Or. en

Poprawka 108

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Ludzki i społeczny wymiar 
przestępczości i radykalizacji postaw 
prowadzącej do aktów przemocy, 
w odniesieniu do osób zaangażowanych 
lub potencjalnie zaangażowanych w takie 
działania, jak również w odniesieniu do 
osób, na które działania te wpływają lub 
mogą wpływać;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 109

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.252 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Mentalność obywateli, organów 
publicznych i przemysłu, mający zapobiec 
powstawaniu nowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zmniejszaniu 
istniejących zagrożeń, w tym związanych 
z nowymi technologiami, takimi jak 
sztuczna inteligencja;

skreśla się

Or. en

Poprawka 110

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zwalczanie dezinformacji 
i fałszywych informacji mających skutki 
dla bezpieczeństwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 111

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5 – akapit 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Interoperacyjność urządzeń 
i procedur w celu ułatwienia 
transgranicznej współpracy operacyjnej 
oraz współpracy między agencjami oraz 
w celu stworzenia zintegrowanego rynku 
UE.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 112

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5 – akapit 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zapewnienie ochrony danych 
osobowych w ramach czynności 
egzekwowania prawa, w szczególności ze 
względu na szybkie zmiany 
technologiczne.

skreśla się

Or. en

Poprawka 113

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.6. Cyberbezpieczeństwo skreśla się

Szkodliwa cyberdziałalność stanowi 
zagrożenie nie tylko dla naszych 
gospodarek, lecz także dla samego 
funkcjonowania naszych demokracji, dla 
naszych wolności i naszych wartości. 
Często zagrożenia te mają charakter 
przestępczy i wynikają z chęci zysku, ale 
mogą być także warunkowane politycznie 
lub strategicznie. Nasze przyszłe 
bezpieczeństwo i dobrobyt zależą od 
poprawy naszej zdolności do ochrony UE 
przed cyberzagrożeniami. Transformacja 
cyfrowa wymaga znacznej poprawy 
cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić 
ochronę ogromnej liczby urządzeń 
stanowiących część internetu rzeczy, które 
będą podłączone do internetu, w tym 
urządzeń sterujących siecią 
elektroenergetyczną, samochodami 
i sieciami transportowymi, szpitalami, 
finansami, instytucjami publicznymi, 
fabrykami i domami. Europa musi 
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budować odporność na cyberataki 
i opracowywać skuteczne środki 
w zakresie cyberprewencji.

Ogólne kierunki

– Technologie w całym cyfrowym 
łańcuchu wartości (od bezpiecznych 
komponentów po kryptografię oraz 
oprogramowanie i sieci zdolne do 
samonaprawy);

– Technologie mające na celu 
rozwiązanie problemu obecnych zagrożeń 
dla cyberbezpieczeństwa, przewidujące 
przyszłe potrzeby oraz pozwalające na 
utrzymanie konkurencyjnego przemysłu;

– Utworzenie europejskiej sieci 
kompetencji w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa oraz centrum 
kompetencji.

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szkodliwa cyberdziałalność stanowi 
zagrożenie nie tylko dla naszych 
gospodarek, lecz także dla samego 
funkcjonowania naszych demokracji, dla 
naszych wolności i naszych wartości. 
Często zagrożenia te mają charakter 
przestępczy i wynikają z chęci zysku, ale 
mogą być także warunkowane politycznie 
lub strategicznie. Nasze przyszłe 
bezpieczeństwo i dobrobyt zależą od 
poprawy naszej zdolności do ochrony UE 
przed cyberzagrożeniami. Transformacja 
cyfrowa wymaga znacznej poprawy 
cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić 

skreśla się
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ochronę ogromnej liczby urządzeń 
stanowiących część internetu rzeczy, które 
będą podłączone do internetu, w tym 
urządzeń sterujących siecią 
elektroenergetyczną, samochodami 
i sieciami transportowymi, szpitalami, 
finansami, instytucjami publicznymi, 
fabrykami i domami. Europa musi 
budować odporność na cyberataki 
i opracowywać skuteczne środki 
w zakresie cyberprewencji.

Or. en

Poprawka 115

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne kierunki skreśla się

– Technologie w całym cyfrowym 
łańcuchu wartości (od bezpiecznych 
komponentów po kryptografię oraz 
oprogramowanie i sieci zdolne do 
samonaprawy);

– Technologie mające na celu 
rozwiązanie problemu obecnych zagrożeń 
dla cyberbezpieczeństwa, przewidujące 
przyszłe potrzeby oraz pozwalające na 
utrzymanie konkurencyjnego przemysłu;

– Utworzenie europejskiej sieci 
kompetencji w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa oraz centrum 
kompetencji.

Or. en

Poprawka 116

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.6 – akapit 2 – tiret 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Technologie w całym cyfrowym 
łańcuchu wartości (od bezpiecznych 
komponentów po kryptografię oraz 
oprogramowanie i sieci zdolne do 
samonaprawy);

skreśla się

Or. en

Poprawka 117

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.6 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Technologie mające na celu 
rozwiązanie problemu obecnych zagrożeń 
dla cyberbezpieczeństwa, przewidujące 
przyszłe potrzeby oraz pozwalające na 
utrzymanie konkurencyjnego przemysłu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 118

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.6 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Utworzenie europejskiej sieci 
kompetencji w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa oraz centrum 
kompetencji.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 119

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. KLASTER „BEZPIECZNE 
SPOŁECZEŃSTWO”

2.1 Uzasadnienie 

Unia Europejska propaguje unikalny 
sposób łączenia wartości 
demokratycznych, dobrobytu 
społeczeństwa, wzrostu gospodarczego i 
odpowiedzialności międzynarodowej. 
Należy chronić jej zdobycze, obywateli, 
instytucje publiczne, gospodarkę i 
stabilność polityczną przed zagrożeniami 
o wielorakim charakterze i źródłach.

Badania nad bezpieczeństwem są częścią 
szerzej zakrojonych unijnych wysiłków 
podejmowanych, aby sprostać temu 
wyzwaniu. Działania w tym zakresie 
przyczyniają się do procesu rozwoju 
zdolności, umożliwiając przyszłą 
dostępność technologii, rozwiązań 
i zastosowań służących do wypełnienia luk 
zidentyfikowanych przez decydentów, 
ekspertów i użytkowników końcowych, w 
szczególności organy publiczne. Tego 
rodzaju badania i innowacje stanowią 
odpowiedź na zobowiązanie w ramach 
programu rzymskiego do działania na 
rzecz „bezpiecznej i pewnej Europy” i 
przyczyniają się do tworzenia unii 
bezpieczeństwa.

Terroryzm, radykalizacja, przemoc na tle 
politycznym, cyberataki i zagrożenia 
hybrydowe, przestępczość zorganizowana, 
gospodarcza, związana z unikaniem 
opodatkowania oraz przestępstwa 
przeciwko środowisku, zagrożenia dla 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz innych 
infrastruktur krytycznych i dostawczych 
budzą poważne obawy i stanowią 
szczególne obciążenie dla społeczeństwa. 
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Europa musi nadal dążyć do zwiększenia 
cyberbezpieczeństwa, ochrony 
prywatności cyfrowej, ochrony danych 
osobowych, a także zwalczać 
rozprzestrzenianie się fałszywych 
i szkodliwych informacji, aby zapewnić 
stabilność demokratyczną i gospodarczą. 

Aby przewidywać zagrożenia, zapobiegać 
im i nimi zarządzać, należy nie tylko 
angażować się w badania naukowe, ale 
także w rozwój i zastosowanie 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognostycznych i wiedzy, 
wspierać współpracę między dostawcami i 
użytkownikami publicznymi, znajdować 
rozwiązania, zapobiegać i zwalczać
ingerowanie w prywatność i łamanie praw 
człowieka w internecie i poza nim przy 
jednoczesnym zapewnieniu obywatelom 
Europy korzystanie z indywidualnych 
praw i wolności.

W celu uniknięcia wielokrotnych 
wydatków badania organów 
bezpieczeństwa publicznego przebiegają w 
formie wielo- i międzynarodowej wymiany 
i współpracy. Organy bezpieczeństwa 
publicznego zachęca się do udziału w 
unijnych działaniach w zakresie badań 
naukowych i innowacji, aby rozwijać ich 
zdolności do współpracy i komunikacji na 
wszystkich stosownych szczeblach, do 
wymiany danych, czerpania korzyści 
płynących ze wspólnych norm w zakresie 
technologii, procedur, wyposażenia oraz 
najnowszych ustaleń w dziedzinach nauki 
związanych z przestępczością, a także do 
udziału w szkoleniach i propagowania 
korzyści związanych z wykorzystaniem 
wiedzy fachowej. 

2.2 Obszary interwencji

2.2.1 Przestępczość zorganizowana; 
terroryzm, ekstremizm, radykalizacja i 
przemoc na tle politycznym 

Przestępczość zorganizowana, terroryzm, 
ekstremizm, radykalizacja i przemoc na tle 
politycznym powodują znaczne zagrożenie 
dla każdego obywatela, a także dla 
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społeczeństwa, gospodarki i 
demokratycznej stabilności Europy. Ich 
sprawcami są zarówno osoby działające w 
środowisku lokalnym nieposiadające 
wiedzy fachowej, jak i wysoce 
wyspecjalizowane organizacje 
podejmujące działania na skalę 
międzynarodową. Do wykrywania ich 
działań, a także zapobiegania im i 
zwalczania ich konieczne są badania w 
zakresie nauk humanistycznych i 
technologii. 

Ogólne kierunki

– Ludzki i społeczny wymiar 
przestępczości i radykalizacji postaw 
prowadzącej do aktów przemocy, 
w odniesieniu do osób zaangażowanych 
lub potencjalnie zaangażowanych w takie 
działania, jak również w odniesieniu do 
osób, na które działania te wpływają lub 
mogą wpływać;

– Innowacyjne podejścia i technologie dla 
użytkowników końcowych usług w 
zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza dla 
organów bezpieczeństwa publicznego;

– Technologie i standardy działania w 
zakresie ochrony infrastruktur, 
przestrzeni otwartych i publicznych, a 
także obszarów i budynków, w których 
gromadzą się ludzie;

– Przewidywanie i wykrywanie poważnych 
i zorganizowanych przestępstw, 
radykalizacji na tle politycznym, przemocy 
i terroryzmu oraz prób popełnienia takich 
czynów, a także zapobieganie im i 
ochrona przed nimi; 

2.2.2 Zarządzanie ochroną granic 

Zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony w 
Unii wymaga nowoczesnych zdolności 
ochrony granic i zarządzania nimi. 
Obejmuje to patrolowanie i nadzorowanie 
terenu (powietrze, ląd, morze), stabilną 
współpracę i wymianę danych z 
zagranicznymi organami, w tym zdolności 
w zakresie interoperacyjności z lokalnymi, 
regionalnymi, krajowymi i 
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międzynarodowymi centrami dowodzenia, 
kontroli i komunikacji, a także wdrażanie 
rozwiązań w zakresie ochrony granic, 
reagowania na incydenty, wykrywania 
zagrożeń i zapobiegania przestępczości. 
Należy uwzględnić również badania 
dotyczące polityki prewencji i oparte na 
algorytmach aplikacje wczesnego 
ostrzegania oraz zautomatyzowane 
technologie nadzoru wykorzystujące 
różnego rodzaju czujniki. Ocena ich 
wpływu i potencjału zwiększenia wysiłków 
na rzecz bezpieczeństwa obejmuje ocenę 
potencjału tych rozwiązań, technologii i 
urządzeń do przyczynienia się do 
integralności osób zbliżających się do 
granic zewnętrznych, zwłaszcza drogą 
lądową i morską. 

Badania naukowe powinny przyczyniać 
się również do udoskonalenia 
zintegrowanego europejskiego systemu 
zarządzania granicami, w tym przez 
zacieśnienie współpracy z krajami 
kandydującymi i potencjalnymi krajami 
kandydującymi oraz z krajami objętymi 
polityką sąsiedztwa UE. Zapewni to 
pogłębione wsparcie dla wysiłków UE 
podejmowanych w odpowiedzi na 
migrację. 

Ogólne kierunki

– Identyfikacja sfałszowanych i inaczej 
zmodyfikowanych dokumentów;

– Wykrywanie nielegalnego transportu 
ludzi i handlu ludźmi oraz transportu i 
przemytu towarów;

– Zwiększanie zdolności do reagowania 
na incydenty na granicach;

– Modernizacja sprzętu do patrolowania i 
nadzorowania strefy przygranicznej; 

2.2.3 Technologie informacyjno-
komunikacyjne i cyberbezpieczeństwo, 
prywatność, ochrona danych

Szkodliwe i wrogie cyberdziałania 
zagrażają naszym społeczeństwom i 
obywatelom, stabilnemu i bezpiecznemu 
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funkcjonowaniu organów i instytucji 
publicznych, gospodarek, a także samemu 
funkcjonowaniu instytucji 
demokratycznych Unii, naszym swobodom 
i wartościom. Incydenty dotyczące 
instytucji publicznych miały już miejsce i 
prawdopodobnie ich liczba wzrośnie w 
toku dalszego włączania aplikacji 
cyfrowych i cybernetycznych do procedur 
administracyjnych i gospodarczych oraz 
do użytku prywatnego i indywidualnego. 

Cyberprzestępczość wzrasta, a związane z 
nią zagrożenia są coraz bardziej 
zróżnicowane w miarę postępów w 
cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. 
Europa musi nadal dążyć do zwiększenia 
cyberbezpieczeństwa oraz ogólnego 
bezpieczeństwa ICT, ochrony prywatności 
w sferze cyfrowej, ochrony danych 
osobowych, a także zwalczać 
rozprzestrzenianie się fałszywych i 
szkodliwych informacji, aby zapewnić 
stabilność demokratyczną i gospodarczą.

Przyszłe bezpieczeństwo i dobrobyt zależą 
od poprawy zdolności do ochrony UE 
przed takimi zagrożeniami, zapobiegania 
szkodliwej cyberdziałalności oraz 
wykrywania i przeciwdziałania jej, co 
często wymaga bliskiej i szybkiej 
współpracy transgranicznej. Zwłaszcza 
transformacja cyfrowa wymaga znacznej 
poprawy cyberbezpieczeństwa, aby 
zapewnić ochronę ogromnej liczby 
urządzeń należących do internetu rzeczy, 
które będą podłączone do internetu. 
Europa musi kontynuować wysiłki na 
rzecz zapewnienia ochrony przed atakami 
ukierunkowanymi na technologie 
informacyjno-komunikacyjne i wspierać 
skuteczne środki prewencji. 

Gromadzenie i ocena danych osobowych, 
jak również dużych zbiorów danych w 
dalszym ciągu powoduje wzrost liczby 
działań powiązanych z brakiem 
bezpieczeństwa. Dlatego nadal ważne jest, 
aby zapewnić wysokie standardy ochrony 
danych, prywatności i wolności. 
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Ogólne kierunki

– Poszerzenie zakresu technologii 
wykrywania, zapobiegania, obrony i 
przeciwdziałania;

– Wzmocnienie umiejętności w zakresie 
odszyfrowywania i dekodowania na 
potrzeby organów publicznych;

– Technologie wykrywania i 
monitorowania nielegalnych 
elektronicznych sposobów płatności i 
przepływów finansowych;

– Zwiększenie wszystkich niezbędnych 
zdolności odpowiednich organów, 
zwłaszcza Europolu/EC3 i ENISA;

– Zapewnienie ochrony danych 
osobowych w ramach czynności 
egzekwowania prawa, w szczególności ze 
względu na szybkie zmiany 
technologiczne; 

2.2.4 Ochrona infrastruktur krytycznych, 
łańcuchów dostaw i instalacji 
transportowych / przeładunkowych oraz 
zapewnienie odporności na katastrofy 

Nowe technologie, procesy, metody i 
specjalne zdolności pozwolą lepiej chronić 
infrastrukturę, systemy i usługi o 
znaczeniu krytycznym, kluczowe dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki, w tym 
komunikację, transport, finanse, zdrowie, 
żywność, wodę, energetykę, łańcuch 
logistyczny i łańcuch dostaw oraz 
środowisko.

Katastrofy są powodowane przez różne 
czynniki, zarówno naturalne, jak i 
spowodowane przez człowieka, a także 
przez zagrożenia powiązane kaskadowo. 
Należy dążyć do ograniczenia ich wpływu 
na życie i źródła utrzymania oraz 
zmniejszenia szkód dla zdrowia i 
środowiska, a także szkód gospodarczych i 
materialnych, aby zapewnić zaopatrzenie 
w żywność i produkty lecznicze, 
bezpieczeństwo i podstawowe środki 
komunikacji. 
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Ogólne kierunki

– Zdolność społeczeństwa do lepszego 
zarządzania ryzykiem katastrof 
i ograniczania go, w tym przez 
rozwiązania naturalne, lepsze 
zapobieganie, gotowość i reagowanie na 
istniejące i nowe zagrożenia oraz poprawę 
odporności rozmaitych poszczególnych 
elementów infrastruktury;

– Poprawa zdolności przemieszczania 
urządzeń, pojazdów i służb 
poszukiwawczo-ratowniczych oraz 
zaopatrzenia na potrzeby działań 
poszukiwawczo-ratowniczych;

– Technologie, sprzęt i procedury 
zapobiegające wybuchowi epidemii lub 
ograniczające ich zasięg; 

2.2.5 Piractwo i podrabianie produktów
Piractwo i podrabianie produktów 
pozostaje poważnym problemem dla 
europejskiej gospodarki, sektora kultury i 
sektora kreatywnego oraz dla ogółu 
obywateli. Tego rodzaju nielegalne 
działania powodują poważne straty w 
podatkach, przychodach i dochodach 
osobistych ludności, a także stanowią 
zagrożenie dla zatrudnienia w Europie.

Ponadto przyczyniają się one do szkód w 
środowisku i nieodpowiednich warunków 
pracy na całym świecie.

Wadliwe produkty stwarzają ryzyko dla 
osób i mienia. Należy temu zaradzić i 
znaleźć rozwiązania, aby przeciwdziałać 
piractwu i podrabianiu produktów, a także 
wymusić na odpowiednich organach 
publicznych współpracę w celu 
zapobiegania tym przestępstwom i 
powiązanym nielegalnym działaniom, ich 
wykrywania i zwalczania oraz 
prowadzenia stosownych dochodzeń. 

Należy uwzględnić tutaj wysiłki na rzecz 
promowania ochrony praw własności 
intelektualnej. 

Ogólne kierunki
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– Promowanie technik identyfikacji 
produktów;

– Lepsza ochrona oryginalnych części i 
towarów;

– Technologie kontroli przewożonych 
produktów (w czasie rzeczywistym) i 
wymiany danych między producentami, 
przewoźnikiem, organami celnymi i 
odbiorcami. 

2.2.6. Promowanie koordynacji, 
współpracy i synergii 

Aby zapewnić możliwość wdrażania i 
kontrolowania procedur między organami 
oraz zarządzania i kierowania nimi, 
należy stosować nowoczesne technologie i 
standardy. Celem powinno być 
wyposażenie organów publicznych i 
innych służb w wymienne urządzenia, aby 
zintegrować ogólnounijne standardowe 
procedury działania, reagowania, 
raportowania i wymiany danych.

Obowiązek związany z odpowiedzialnym 
wydatkowaniem środków na finansowane 
przez UE badania i innowacje związane z 
bezpieczeństwem powinien wspierać 
koordynację i efekty synergiczne 
odpowiednich działań, przyczyniając się 
do efektywnego wydatkowania funduszy 
oraz unikania powielania działań. Dążyć 
do tego należy również w przypadku 
działań wspieranych przez badania nad 
obronnością finansowane ze środków UE, 
w tym mechanizmy wymiany informacji i 
konsultacji z organami związanymi z 
badaniami nad obronnością, zwłaszcza 
EDA, przy czym należy uznać, że istnieją 
obszary technologii podwójnego 
zastosowania.

Normy zapewniają wspólny rozwój, 
produkcję i wdrażanie, a także możliwości 
wymiany, interoperacyjności i 
kompatybilności usług, procedur, 
technologii i urządzeń. 

Ogólne kierunki

– Technologie i urządzenia spełniające 
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podstawowe wymagania operacyjne, do 
stosowania w równym stopniu stosowane 
przez wszystkie służby i organy państw 
członkowskich tej samej kategorii (policję, 
służby ratownicze, służby ds. zarządzania 
katastrofami, służby ds. łączności itd.);

– Interoperacyjność urządzeń i procedur 
w celu wsparcia transgranicznych i 
międzyagencyjnych zdolności 
operacyjnych;

– Identyfikacja luk w zakresie 
normalizacji między państwami 
członkowskimi i partnerami spoza UE; 

Należy przeznaczyć odpowiedni budżet dla 
agencji w celu dalszego wspierania ich 
zdolności do uczestnictwa w badaniach 
naukowych i innowacjach UE i czerpania 
z nich korzyści oraz w celu zarządzania 
odpowiednimi projektami, wymiany 
informacji na temat potrzeb, wyników i 
zamierzeń, a także współpracy i 
koordynacji wysiłków z innymi agencjami 
i określonymi organami spoza UE, np. 
CTG i IKPO. W kwestii badań i innowacji 
związanych z bezpieczeństwem dotyczy to 
w szczególności agencji takich jak 
CEPOL, EASA, ECDC, EMCDDA, 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Morskiego, ENISA, eu-LISA, EUIPO, 
EUROPOL, FRONTEX i Satcen.

Or. en

Poprawka 120

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównym czynnikiem rozwoju jest 
cyfryzacja. W miarę jej szybkiego rozwoju 
we wszystkich sektorach, inwestycje 
w obszarach priorytetowych, od sztucznej 
inteligencji po internet nowej generacji, 
obliczenia wielkiej skali, fotonikę 

Głównym czynnikiem rozwoju jest 
cyfryzacja. W miarę jej szybkiego rozwoju 
we wszystkich sektorach inwestycje 
w obszarach priorytetowych, od sztucznej 
inteligencji po internet nowej generacji, 
obliczenia wielkiej skali, fotonikę, 
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i nanoelektronikę, stają się kluczowe dla 
pozycji naszej gospodarki 
i zrównoważonego rozwoju naszego 
społeczeństwa. Inwestycje w ICT oraz 
produkcja i wykorzystanie tych technologii 
przyczyniają się w znacznym stopniu do 
zwiększenia wzrostu gospodarczego w UE: 
w latach 2001–2011 wyniosło ono 30 %.

technologie kwantowe i nanoelektronikę, 
stają się kluczowe dla pozycji naszej 
gospodarki i zrównoważonego rozwoju 
naszego społeczeństwa. Inwestycje w ICT 
oraz produkcja i wykorzystanie tych 
technologii przyczyniają się w znacznym 
stopniu do zwiększenia wzrostu 
gospodarczego w UE: w latach 2001–2011 
wyniosło ono 30 %.

Or. en

Poprawka 121

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE ma wyjątkową szansę, aby stać się 
światowym liderem i zwiększyć swój 
udział w rynkach światowych poprzez 
wykazanie, w jaki sposób transformacja 
cyfrowa, rola lidera w kluczowych 
technologiach prorozwojowych 
i technologiach kosmicznych, przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną o obiegu 
zamkniętym i konkurencyjność mogą 
wzajemnie się wzmacniać dzięki 
doskonałości naukowej i technologicznej.

UE ma wyjątkową szansę, aby stać się 
światowym liderem i zwiększyć swój 
udział w rynkach światowych poprzez 
wykazanie, w jaki sposób transformacja 
cyfrowa, rola lidera w kluczowych 
technologiach prorozwojowych 
i technologiach kosmicznych, przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną o obiegu 
zamkniętym i konkurencyjność, a także 
społeczne zrozumienie tych technologii i 
zmian mogą wzajemnie się wzmacniać 
dzięki doskonałości naukowej 
i technologicznej.

Or. en

Poprawka 122

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby gospodarka o obiegu zamkniętym, 
niskoemisyjna i scyfryzowana stała się 
rzeczywistością, potrzebne są działania na 

Aby gospodarka o obiegu zamkniętym, 
niskoemisyjna i scyfryzowana stała się 
rzeczywistością, potrzebne są działania na 
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szczeblu UE ze względu na złożoność 
łańcuchów wartości, systemowy 
i wielodyscyplinarny charakter technologii 
oraz wysokie koszty ich opracowania, 
a także międzysektorowy charakter 
problemów, które należy rozwiązać. UE 
musi dopilnować, aby wszystkie podmioty 
przemysłowe oraz ogół społeczeństwa 
mogły korzystać z zaawansowanych, 
ekologicznych technologii i cyfryzacji. 
Samo opracowanie technologii nie 
wystarczy. Infrastruktura ukierunkowana 
na przemysł, w tym linie pilotażowe, 
pomogą przedsiębiorstwom unijnym, 
a w szczególności MŚP, we wdrożeniu 
tych technologii i poprawie ich 
innowacyjności.

szczeblu UE ze względu na złożoność 
łańcuchów wartości, systemowy 
i wielodyscyplinarny charakter technologii 
oraz wysokie koszty ich opracowania, 
a także międzysektorowy charakter 
problemów, które należy rozwiązać. UE 
musi dopilnować, aby wszystkie podmioty 
przemysłowe oraz ogół społeczeństwa 
mogły korzystać z zaawansowanych, 
ekologicznych technologii i cyfryzacji. 
Samo opracowanie technologii nie 
wystarczy. Infrastruktura ukierunkowana 
na przemysł, w tym linie pilotażowe, 
pomogą przedsiębiorstwom unijnym, 
a w szczególności MŚP, we wdrożeniu 
tych technologii i poprawie ich 
innowacyjności. W tym kontekście ważną 
rolę odgrywają sektor kultury i sektor 
kreatywny: sektor kultury i sektor 
kreatywny są siłą napędową innowacji i 
rozwoju technologii informacyjno-
komunikacyjnych w Europie. Działają 
one w ciągle zmieniającym się otoczeniu 
zdominowanym przez rozwój i 
wykorzystanie cyfrowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na 
skalę globalną. Technologie cyfrowe 
przyniosły ze sobą możliwości tworzenia 
różnego rodzaju dzieł lub stosowania 
różnych praktyk artystycznych, w których 
technologie te są także zasadniczym 
elementem procesu twórczego.

Or. en

Poprawka 123

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Połączenie działań w zakresie technologii 
cyfrowych, kluczowych technologii 
prorozwojowych i technologii 
kosmicznych oraz zrównoważonej podaży 
surowców umożliwi zastosowanie bardziej 

Wzmocnienie interakcji między różnymi 
sektorami, branżami i systemami przez 
kreatywne oddziaływanie i połączenie
działań w zakresie technologii cyfrowych, 
kluczowych technologii prorozwojowych 
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systemowego podejścia oraz szybszą 
i pogłębioną transformację cyfrową 
i przemysłową. Dzięki temu badania 
naukowe i innowacje w tych dziedzinach 
przyczynią się do realizacji polityki UE 
w dziedzinie przemysłu, cyfryzacji, 
środowiska, energii i klimatu, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, surowców, 
materiałów zaawansowanych i przestrzeni 
kosmicznej.

i technologii kosmicznych oraz 
zrównoważonej podaży surowców 
umożliwi zastosowanie bardziej 
systemowego podejścia oraz szybszą 
i pogłębioną transformację cyfrową 
i przemysłową. W tym przypadku synergia 
między inżynierią i sztuką może pomóc w 
tworzeniu cyfrowych technologii, które 
charakteryzuje ludzki wymiar wartości dla 
społeczeństwa. Dzięki temu badania 
naukowe i innowacje w tych dziedzinach 
przyczynią się do realizacji polityki UE 
w dziedzinie przemysłu, cyfryzacji, 
środowiska, energii i klimatu, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, surowców, 
materiałów zaawansowanych i przestrzeni 
kosmicznej.

Or. en

Poprawka 124

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sektor produkcji jest główną siłą napędową 
zatrudnienia i dobrobytu w UE, 
wytwarzając ponad trzy czwarte 
światowego eksportu UE i zapewniając 
ponad 100 mln pośrednich i bezpośrednich 
miejsc pracy. Najważniejszym wyzwaniem 
dla sektora produkcji UE jest utrzymanie 
konkurencyjności na poziomie światowym 
dzięki bardziej inteligentnym 
i spersonalizowanym produktom 
o wysokiej wartości dodanej, 
wytworzonym przy znacznie niższych 
kosztach energii. Wkład kreatywny 
i kulturowy będzie miał zasadnicze 
znaczenie dla uzyskania wartości dodanej.

Sektor produkcji jest główną siłą napędową 
zatrudnienia i dobrobytu w UE, 
wytwarzając ponad trzy czwarte 
światowego eksportu UE i zapewniając 
ponad 100 mln pośrednich i bezpośrednich 
miejsc pracy. Najważniejszym wyzwaniem 
dla sektora produkcji UE jest utrzymanie 
konkurencyjności na poziomie światowym 
dzięki bardziej inteligentnym 
i spersonalizowanym produktom 
o wysokiej wartości dodanej, 
wytworzonym przy znacznie niższych 
kosztach energii i zmniejszonym śladzie 
węglowym w Europie XXI wieku, z 
procesami produkcyjnymi okresu 
transformacji i tradycyjnymi łańcuchami 
wartości. Wkład kreatywny i kulturowy 
będzie więc miał zasadnicze znaczenie dla 
uzyskania wartości dodanej.
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Or. en

Poprawka 125

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadnicze znaczenie dla 
konkurencyjności UE będą miały 
zachowanie i autonomiczny rozwój 
znacznych zdolności w zakresie projektu 
i produkcji w dziedzinie kluczowych 
technologii cyfrowych, takich jak mikro-
i nanoelektronika, fotonika, 
oprogramowanie i systemy oraz ich 
integracja, a także materiały 
zaawansowane dla tych zastosowań.

Zasadnicze znaczenie dla 
konkurencyjności UE będą miały 
zachowanie i autonomiczny rozwój 
znacznych zdolności w zakresie projektu 
i produkcji (w tym urządzeń 
produkcyjnych) w dziedzinie kluczowych 
technologii cyfrowych, takich jak mikro-
i nanoelektronika, fotonika, 
oprogramowanie i systemy oraz ich 
integracja, a także materiały 
zaawansowane dla tych zastosowań.

Or. en

Uzasadnienie

Europa ma silną pozycję w dziedzinie wytwarzania zaawansowanych technologicznie 
komponentów przeznaczonych do produkcji cyfrowej. Musimy zainwestować w urządzenia 
produkcyjne, aby utrzymać tę pozycję i nie stracić części łańcucha wartości na rzecz innych 
kontynentów.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 9 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Technologie informacyjno-
komunikacyjne dla sektora kultury i
sektora kreatywnego: opracowanie 
nowych narzędzi w celu zapewnienia 
dostępu do treści cyfrowych, korzystania z 
nich i ich ochrony.

Or. en
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Poprawka 127

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Określony i potraktowany
priorytetowo w porozumieniu z państwami 
członkowskimi unijny ekosystem
innowacji w zakresie infrastruktury 
technologicznej16, która świadczy usługi 
w celu przyspieszenia procesu 
transformacji technologicznej i absorpcji 
przez przemysł UE, zwłaszcza przez MŚP; 
obejmie to wszystkie kluczowe technologie 
niezbędne do umożliwienia innowacji 
w dziedzinie materiałów;

– Określona i potraktowana
priorytetowo w porozumieniu z państwami 
członkowskimi unijna sieć innowacji 
w zakresie infrastruktury 
technologicznej16, która świadczy usługi 
w celu przyspieszenia procesu 
transformacji technologicznej i absorpcji 
przez przemysł UE, zwłaszcza przez MŚP; 
obejmie to wszystkie kluczowe technologie 
niezbędne do umożliwienia innowacji 
w dziedzinie materiałów;

__________________ __________________

16 Jest to publiczne lub prywatne zaplecze 
zapewniające zasoby i usługi głównie na 
potrzeby przemysłu europejskiego, w celu 
testowania i zatwierdzania kluczowych 
technologii prorozwojowych i produktów. 
Takie infrastruktury mogą być 
zlokalizowane w jednym miejscu, 
wirtualne lub rozproszone i muszą być 
zarejestrowane w państwie członkowskim 
lub w państwie trzecim stowarzyszonym 
z programem.

16 Jest to publiczne lub prywatne zaplecze 
zapewniające zasoby i usługi głównie na 
potrzeby przemysłu europejskiego, w celu 
testowania i zatwierdzania kluczowych 
technologii prorozwojowych i produktów. 
Takie infrastruktury mogą być 
zlokalizowane w jednym miejscu, 
wirtualne lub rozproszone i muszą być 
zarejestrowane w państwie członkowskim 
lub w państwie trzecim stowarzyszonym 
z programem.

Or. en

Poprawka 128

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Internet stał się kluczowym czynnikiem 
cyfrowej transformacji wszystkich 
sektorów naszej gospodarki 
i społeczeństwa. UE musi odgrywać 
przewodnią rolę w tworzeniu internetu 

Internet stał się kluczowym czynnikiem 
cyfrowej transformacji wszystkich 
sektorów naszej gospodarki, w 
szczególności sektora kultury i sektora 
kreatywnego, i społeczeństwa. UE musi 
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nowej generacji opartego na ekosystemie 
ukierunkowanym na człowieka zgodnie 
z naszymi wartościami społecznymi 
i etycznymi. Inwestycje w technologie 
i oprogramowanie w zakresie internetu 
nowej generacji przyczynią się do poprawy 
konkurencyjności przemysłu unijnego 
w gospodarce światowej. Optymalizacja 
stosowania internetu nowej generacji 
w całej UE będzie wymagać współpracy na 
dużą skalę między zainteresowanymi 
stronami.

odgrywać przewodnią rolę w tworzeniu 
internetu nowej generacji opartego na 
ekosystemie ukierunkowanym na 
człowieka zgodnie z naszymi wartościami 
społecznymi i etycznymi. Inwestycje 
w technologie i oprogramowanie 
w zakresie internetu nowej generacji 
przyczynią się do poprawy 
konkurencyjności przemysłu unijnego 
w gospodarce światowej. Optymalizacja 
stosowania internetu nowej generacji 
w całej UE będzie wymagać współpracy na 
dużą skalę między zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 129

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.6a. Technologie kwantowe

Technologie kwantowe wykorzystują 
olbrzymie postępy w naszej zdolności do 
wykrywania i manipulowania 
pojedynczymi kwantami (atomami, 
fotonami, elektronami). Może to 
zrewolucjonizować cały informacyjny 
łańcuch wartości od oprogramowania po 
sprzęt i od komunikacji po eksplorację 
danych i sztuczną inteligencję. Europa 
jest domem dla czołowych naukowców w 
tej dziedzinie, a obecnie trwa światowy 
wyścig o przeniesienie postępów nauki do 
zastosowań gotowych do wprowadzenia 
na rynek. Ta kluczowa technologia 
prorozwojowa będzie miała silny 
międzysektorowy wpływ, zapewniając 
europejskim obywatelom i przemysłowi 
np. znacznie bardziej wydajne obliczenia, 
co pozwoli m.in. na oferowanie bardziej 
niezawodnej opieki zdrowotnej, 
opracowanie ulepszonych substancji 
chemicznych i materiałów, 
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zoptymalizowane, a przez to bardziej 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
bardziej wydajną inżynierię, 
bezpieczniejszą telekomunikację i wiele 
innych rewolucyjnych zastosowań.

Ogólne kierunki

– Obliczenia i symulacje kwantowe, w tym 
rozwój sprzętu wykorzystującego różne 
architektury i platformy fizyczne, oraz 
opracowywanie algorytmów i 
oprogramowania;

– Sieci kwantowe do bezpiecznej 
transmisji danych i do dzielenia się 
zasobami kwantowymi, zarówno 
naziemnymi, jak i umieszczonymi w 
przestrzeni kosmicznej;

– Czujniki kwantowe, systemy 
obrazowania i standardy metrologiczne, 
wykorzystywanie spójnych systemów 
kwantowych i splątania kwantowego;

– Stanowiska badawcze i urządzenia dla 
użytkowników wyżej wymienionych 
technologii.

Or. en

Poprawka 130

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.7 – akapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Symbioza przemysłu 
uwzględniająca przepływy zasobów 
między zakładami w różnych sektorach 
i między społecznościami miejskimi; 
procesy i materiały służące do transportu, 
przetwarzania, ponownego użycia 
i magazynowania zasobów, łączące 
waloryzację produktów ubocznych, 
odpadów i CO2;

– Symbioza przemysłu 
uwzględniająca przepływy zasobów 
między zakładami w różnych sektorach 
i między społecznościami miejskimi; 
procesy i materiały służące do transportu, 
przetwarzania, ponownego użycia 
i magazynowania zasobów, łączące 
waloryzację produktów ubocznych, 
odpadów, CO2 i wodoru, gdy jest to 
bezpieczne dla środowiska i oferuje 
znaczne korzyści dla klimatu;
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Or. en

Poprawka 131

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.7 – akapit 4 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Produkty opracowywane z myślą 
o lepszej eksploatacji w całym cyklu życia, 
większej trwałości, możliwości 
modernizacji i łatwości naprawy, 
demontażu i recyklingu;

– Projektowanie systemowe 
produktów opracowywanych z myślą 
o lepszej eksploatacji w całym cyklu życia, 
większej trwałości, możliwości 
modernizacji i łatwości naprawy, 
demontażu i recyklingu;

Or. en

Uzasadnienie

Normom powinno być systematyczne podejście uwzględniające cały cykl życia na początku 
projektowania produktów.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.7 – akapit 4 – tiret 6 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Nowe kreatywne modele 
biznesowe, podejścia i usługi na rzecz 
ponownego wykorzystania, wydłużenia 
okresu trwałości, odnawiania produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowywanie nowych modeli biznesowych koncentrujących się na odzyskiwaniu zasobów i 
produktów oraz wydłużaniu okresu trwałości jest niezbędne dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Europa jest liderem w procesie przechodzenia społeczeństwa na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, niemniej musimy zapewnić jej pierwszoplanową rolę w czerpaniu 
korzyści z tej rewolucji.
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Poprawka 133

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przełomowe technologie mające na celu 
osiągnięcie znacznych ograniczeń emisji 
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, 
często w połączeniu z technologiami 
służącymi przejściu na przemysł o obiegu 
zamkniętym, doprowadzą do silnych 
łańcuchów wartości w przemyśle, 
zrewolucjonizowania zdolności 
produkcyjnych i poprawy światowej 
konkurencyjności przemysłu, 
a jednocześnie wniosą kluczowy wkład 
w nasze cele dotyczące działań 
w dziedzinie klimatu i jakości środowiska.

Przełomowe i wielkoskalowe technologie 
mające na celu osiągnięcie znacznych 
ograniczeń emisji gazów cieplarnianych 
i zanieczyszczeń, które mogą być łączone
z technologiami służącymi przejściu na 
przemysł o obiegu zamkniętym, 
doprowadzą do silnych łańcuchów 
wartości w przemyśle, 
zrewolucjonizowania zdolności 
produkcyjnych, a jednocześnie wniosą 
kluczowy wkład w nasze cele dotyczące 
działań w dziedzinie klimatu i jakości 
środowiska, przy czym należy położyć silny 
nacisk na konkurencyjność przemysłu w 
skali globalnej.

Or. en

Poprawka 134

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.8 – akapit 3 – tiret 2 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Bezpośrednie unikanie emisji 
dwutlenku węgla przez zastosowanie 
zdekarbonizowanego surowca 
chemicznego;

Or. en

Poprawka 135

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.8 – akapit 3 – tiret 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Elektryfikacja i wykorzystanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii w 
zakładach przemysłowych oraz wymiana 
energii i zasobów miedzy zakładami 
przemysłowymi (np. za pomocą symbiozy 
przemysłu);

– Elektryfikacja, uwodornianie i 
wykorzystanie czystych źródeł energii, 
takich jak energia ze źródeł odnawialnych 
i wodór, w zakładach przemysłowych, w 
celu zastąpienia kopalnych nośników 
energii.

Or. en

Poprawka 136

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.8 – akapit 3 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Produkty przemysłowe, do których 
produkcji stosowane są procesy produkcji 
o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku 
węgla.

– Produkty przemysłowe, do których 
produkcji stosowane są procesy produkcji 
o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku 
węgla. Działania w tym obszarze 
interwencji mogą być realizowane przez
unijne partnerstwa z przemysłem.

Or. en

Poprawka 137

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE będzie wspierać synergię między 
sektorem kosmicznym a kluczowymi 
technologiami prorozwojowymi (duże 
zbiory danych, zaawansowane systemy 
produkcji, robotyka i sztuczna 
inteligencja); wspierać prosperujący, 
przedsiębiorczy i konkurencyjny sektor 
kosmiczny; oraz przyczyni się do 
uzyskania braku zależności jeśli chodzi 
o dostęp do przestrzeni kosmicznej i jej 

UE będzie wspierać synergię między 
sektorem kosmicznym a kluczowymi 
technologiami prorozwojowymi (duże 
zbiory danych, zaawansowane systemy 
produkcji, technologie kwantowe, 
robotyka i sztuczna inteligencja); wspierać 
prosperujący, przedsiębiorczy 
i konkurencyjny sektor kosmiczny; oraz 
przyczyni się do uzyskania braku 
zależności jeśli chodzi o dostęp do 
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wykorzystanie w sposób bezpieczny 
i chroniony. Działania będą opierać się na 
planach działania, z uwzględnieniem 
procesu harmonizacji ESA i odpowiednich 
inicjatyw państw członkowskich, 
a w stosownych przypadkach będą 
realizowane we współpracy z ESA.

przestrzeni kosmicznej i jej wykorzystanie 
w sposób bezpieczny i chroniony. 
Działania będą opierać się na planach 
działania, z uwzględnieniem procesu 
harmonizacji ESA i odpowiednich 
inicjatyw państw członkowskich, 
a w stosownych przypadkach będą 
realizowane we współpracy z ESA.

Or. en

Poprawka 138

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.9 – akapit 3 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Bezpieczna łączność satelitarna dla 
podmiotów rządowych UE: rozwiązania 
dla możliwie najszerszego spektrum 
użytkowników rządowych i powiązane 
wyposażenie użytkownika 
w rozwiązaniach architektonicznych, 
technologicznych i systemowych 
w zakresie infrastruktury kosmicznej, 
wspierające autonomię UE;

– Bezpieczna, zabezpieczona z 
wykorzystaniem technologii kwantowych 
łączność satelitarna dla podmiotów 
rządowych: rozwiązania dla możliwie 
najszerszego spektrum użytkowników 
rządowych i powiązane wyposażenie 
użytkownika w rozwiązaniach 
architektonicznych, technologicznych 
i systemowych w zakresie infrastruktury 
kosmicznej, wspierające autonomię UE;

Or. en

Poprawka 139

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cele porozumienia 
paryskiego, UE będzie musiała osiągnąć 
niskoemisyjne, zasobooszczędne i odporne 
gospodarki i społeczeństwa. Będzie się to 
odbywać w oparciu o głębokie zmiany 
technologii i usług, zmiany postępowania 
przedsiębiorstw i konsumentów, a także 

Aby osiągnąć cele porozumienia 
paryskiego, UE będzie musiała osiągnąć 
niskoemisyjne, zasobooszczędne i odporne 
gospodarki i społeczeństwa. Będzie się to 
odbywać w oparciu o głębokie zmiany 
technologii i usług, zmiany postępowania 
przedsiębiorstw i konsumentów, a także 
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nowe formy zarządzania. Ograniczenie 
wzrostu średniej temperatury na świecie do 
wartości znacznie niższej niż 2 °C oraz 
dążenie do ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C wymaga szybkiego 
postępu w dekarbonizacji systemu 
energetycznego i znacznego ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
transportu17. Niezbędny będzie także nowy 
impuls do przyspieszenia tempa tworzenia 
przełomowych odkryć następnej generacji, 
a także demonstracji i wdrożenia 
innowacyjnych technologii i rozwiązań, 
z wykorzystaniem możliwości stwarzanych 
przez technologie cyfrowe i kosmiczne. 
Będzie to realizowane poprzez 
zintegrowane podejście obejmujące 
dekarbonizację, zasobooszczędność, 
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, 
dostęp do surowców i gospodarkę o obiegu
zamkniętym.

nowe formy zarządzania. Ograniczenie 
wzrostu średniej temperatury na świecie do 
wartości znacznie niższej niż 2 °C oraz 
dążenie do ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C wymaga szybkiego 
postępu w dekarbonizacji systemu 
energetycznego i znacznego ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
transportu17.

Systemy energetyczne w Unii przechodzą 
dogłębne zmiany, których celem jest 
osiągnięcie zrównoważonych, 
przystępnych cenowo i niezawodnych 
dostaw energii elektrycznej, ciepła, paliw i 
innych produktów energetycznych. 
Transformacja systemu energetycznego 
odbywa się przez interakcje zachodzące 
między technologią, infrastrukturą, 
rynkiem, polityką i ramami 
regulacyjnymi. Istnieje potrzeba 
zastosowania podejścia systemowego i 
innowacji systemowych w całym sektorze 
energetycznym.

Niezbędny będzie także nowy impuls do 
przyspieszenia tempa tworzenia 
przełomowych odkryć następnej generacji, 
a także demonstracji i wdrożenia 
innowacyjnych technologii i rozwiązań, 
z wykorzystaniem możliwości stwarzanych 
przez technologie cyfrowe i kosmiczne. 
Będzie to realizowane poprzez 
zintegrowane podejście obejmujące 
dekarbonizację, zasobooszczędność, 
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, 
dostęp do surowców i gospodarkę o obiegu 
zamkniętym.
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Aby osiągnąć ten cel, Unia będzie również 
sprzyjać partycypacyjnemu podejściu do 
badań naukowych i innowacji, w tym 
podejściu opierającemu się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów, oraz 
rozwijać systemy wiedzy i innowacji na 
szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim. Wiedza 
pochodząca z nauk społecznych i 
humanistycznych, innowacje społeczne 
angażujące obywateli oraz zaufanie do 
innowacji będą miały zasadnicze 
znaczenie dla zachęcania do tworzenia 
nowych modeli zarządzania, produkcji 
i konsumpcji.

__________________ __________________

17 Znaczne obniżenie emisyjności innych 
sektorów jest przedmiotem innych 
obszarów filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa” 
programu „Horyzont Europa”.

17 Znaczne obniżenie emisyjności innych 
sektorów jest przedmiotem innych 
obszarów filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa” 
programu „Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 140

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postępy w tych sektorach – ale również 
w odniesieniu do całego spektrum 
przemysłu UE, w tym sektora rolnego, 
budownictwa, procesów przemysłowych, 
użytkowania produktów oraz 
gospodarowania odpadami – będą 
wymagać nieustannych wysiłków na rzecz 
lepszego zrozumienia mechanizmów zmian 
klimatu i związanych z nimi skutków dla 
gospodarki i społeczeństwa, 
wykorzystywania synergii z działaniami 
krajowymi, innymi działaniami UE 
i współpracą międzynarodową.

Postępy w tych sektorach – ale również 
w odniesieniu do całego spektrum 
przemysłu UE, w tym sektora rolnego, 
budownictwa, procesów przemysłowych, 
użytkowania produktów oraz 
gospodarowania odpadami – będą 
wymagać nieustannych wysiłków na rzecz 
lepszego zrozumienia mechanizmów zmian 
klimatu i związanych z nimi skutków dla 
gospodarki i społeczeństwa, 
wykorzystywania synergii z działaniami 
krajowymi, innymi działaniami UE 
i współpracą międzynarodową. Szczególna 
uwaga zostanie poświęcona zapewnieniu 
łączenia sektorów, tj. sektora energii 
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elektrycznej, ciepłowniczego, 
przemysłowego, gazowego i transportu, we 
wszystkich obszarach interwencji, co jest 
bardzo istotne dla pomyślnej 
transformacji energetyki.

Or. en

Poprawka 141

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znalezienie nowych sposobów 
przyspieszenia wprowadzania czystych 
technologii i rozwiązań w celu obniżenia 
emisyjności gospodarki europejskiej 
wymaga również zwiększenia popytu na 
innowacje. Można go stymulować poprzez 
wzmocnienie pozycji obywateli, a także
poprzez innowacje społeczno-gospodarcze 
oraz innowacje w sektorze publicznym, co 
doprowadzi do zastosowania podejścia 
szerszego niż innowacje oparte na 
technologii. Badania społeczno-
ekonomiczne, obejmujące między innymi 
potrzeby i wzorce użytkowników, działania 
wybiegające w przyszłość, aspekty 
środowiskowe, ekonomiczne, społeczne 
i behawioralne, uzasadnienia biznesowe 
i modele biznesowe oraz badania 
przednormatywne w zakresie ustanawiania 
norm ułatwią również działania mające na 
celu wspieranie innowacji regulacyjnych, 
finansowych i społecznych, umiejętności 
oraz zaangażowania i wzmocnienia pozycji 
uczestników rynku i konsumentów.

Znalezienie nowych sposobów 
przyspieszenia wprowadzania czystych 
technologii i rozwiązań w celu obniżenia 
emisyjności gospodarki europejskiej 
wymaga również zwiększenia popytu na 
innowacje. Można go stymulować poprzez 
wzmocnienie pozycji obywateli, a także 
poprzez innowacje społeczno-gospodarcze 
oraz innowacje w sektorze publicznym i 
kreatywne oddziaływanie, co doprowadzi 
do zastosowania podejścia szerszego niż 
innowacje oparte na technologii. Badania 
społeczno-ekonomiczne, obejmujące 
między innymi potrzeby i wzorce 
użytkowników, działania wybiegające 
w przyszłość, aspekty środowiskowe, 
ekonomiczne, społeczne i behawioralne, 
uzasadnienia biznesowe i modele 
biznesowe oraz badania przednormatywne 
w zakresie ustanawiania norm ułatwią 
również działania mające na celu 
wspieranie innowacji regulacyjnych, 
finansowych i społecznych, umiejętności 
oraz zaangażowania i wzmocnienia pozycji 
uczestników rynku i konsumentów.

Or. en
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Poprawka 142

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – akapit 2 – tiret 4 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Identyfikacja kluczowych 
procesów w regionach polarnych dla 
lepszego rozwoju możliwości zarządzania, 
które ograniczą do minimum negatywne 
skutki dla ekosystemów i zwiększą wiedzę 
na temat zjawisk klimatycznych na 
świecie.

Or. en

Poprawka 143

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.2.2. Zaopatrzenie w energię 4.2.2. Ścieżki dekarbonizacji

Or. en

Poprawka 144

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE dąży do tego, aby stać się światowym 
liderem w dziedzinie przystępnych 
cenowo, bezpiecznych i zrównoważonych 
technologii energetycznych, które 
zwiększą jej konkurencyjność 
w globalnych łańcuchach wartości 
i pozycję na rynkach rozwoju. 
Zróżnicowane warunki klimatyczne, 
geograficzne, środowiskowe i społeczno-
gospodarcze w UE, a także potrzeba 

UE dąży do tego, aby stać się światowym 
liderem w dziedzinie przystępnych 
cenowo, bezpiecznych i zrównoważonych 
technologii energetycznych, które 
zwiększą jej konkurencyjność 
w globalnych łańcuchach wartości 
i pozycję na rynkach rozwoju. 
Zróżnicowane warunki klimatyczne, 
geograficzne, środowiskowe i społeczno-
gospodarcze w UE, a także potrzeba 
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zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego i dostępu do surowców 
wymagają szerokiego wachlarza rozwiązań 
energetycznych, w tym rozwiązań 
o charakterze nietechnicznym. Jeśli chodzi 
o technologie energii odnawialnej, 
konieczne jest dalsze obniżanie kosztów, 
poprawa wydajności, integracja 
z systemem energetycznym oraz 
opracowanie przełomowych technologii. 
Jeśli chodzi o paliwa kopalne, 
dekarbonizacja ich wykorzystania będzie 
miała zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celów w dziedzinie klimatu.

zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego i dostępu do surowców 
wymagają szerokiego wachlarza rozwiązań 
energetycznych, w tym rozwiązań 
o charakterze nietechnicznym. Jeśli chodzi 
o technologie energii odnawialnej, 
konieczne jest dalsze obniżanie kosztów, 
poprawa wydajności, integracja 
z systemem energetycznym oraz 
opracowanie i wdrożenie przełomowych 
technologii. Jeśli chodzi o paliwa kopalne, 
unikanie i dekarbonizacja ich 
wykorzystania będzie miała zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
w dziedzinie klimatu.

Or. en

Poprawka 145

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Technologie i rozwiązania 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
dotyczące wytwarzania energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zrównoważonych paliw transportowych 
i nośników pośrednich, w różnej skali i na 
różnych etapach rozwoju, dostosowane do 
warunków geograficznych i rynków, 
zarówno w UE, jak i na całym świecie;

– Technologie i rozwiązania 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
dotyczące wytwarzania energii 
elektrycznej, produkcji wodoru, procesów 
przemysłowych, ogrzewania i chłodzenia, 
zrównoważonych paliw transportowych 
i nośników pośrednich, w różnej skali i na 
różnych etapach rozwoju, dostosowane do 
warunków geograficznych i rynków, 
zarówno w UE, jak i na całym świecie;

Or. en

Uzasadnienie

Masowa integracja nieciągłych odnawialnych źródeł energii skutkuje pilną potrzebą 
bilansowania sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem długoterminowego i 
wielkoskalowego magazynowania energii. W obu przypadkach ważnym rozwiązaniem jest 
produkcja wodoru w procesie elektrolizy, umożliwiająca zastosowanie technologii „power-to-
gas”.
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Poprawka 146

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Przełomowe technologie energii 
odnawialnej na potrzeby nowych 
zastosowań i przełomowych rozwiązań;

– Przełomowe technologie energii 
odnawialnej na potrzeby nowych lub 
znacząco udoskonalonych zastosowań 
i przełomowych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 147

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spodziewany wzrost zmiennej produkcji 
energii elektrycznej i coraz częstszy wybór 
elektrycznego ogrzewania, chłodzenia 
i transportu stwarzają zapotrzebowanie na 
nowe podejścia do zarządzania siecią 
energetyczną. Oprócz dekarbonizacji 
celem jest zapewnienie przystępności 
cenowej, bezpieczeństwa i stabilności 
dostaw energii dzięki inwestycjom 
w innowacyjne technologie infrastruktury 
sieciowej oraz innowacyjne zarządzanie 
systemami. Magazynowanie energii 
w różnych formach będzie miało kluczowe 
znaczenie dla świadczenia usług 
sieciowych oraz poprawy i wzmocnienia 
przepustowości sieci. Wykorzystanie 
synergii między różnymi sieciami (np. 
sieciami elektroenergetycznymi, 
ciepłowniczymi i chłodniczymi, 
gazowymi, transportową infrastrukturą 
ładowania i tankowania paliw, sieciami 
wodorowymi, sieciami mobilności 
i telekomunikacyjnymi) oraz podmiotami 
(np. zakładami przemysłowymi, centrami 
danych, prosumentami) będzie miało 
zasadnicze znaczenie dla inteligentnego 

Spodziewany wzrost zmiennej produkcji 
energii elektrycznej i coraz częstszy wybór 
elektrycznego lub wodorowego
ogrzewania, chłodzenia i transportu 
stwarzają zapotrzebowanie na nowe 
podejścia do zarządzania siecią 
energetyczną. Oprócz dekarbonizacji 
celem jest zapewnienie przystępności 
cenowej, bezpieczeństwa i stabilności 
dostaw energii dzięki inwestycjom 
w innowacyjne technologie infrastruktury 
sieciowej oraz innowacyjne zarządzanie 
systemami. Magazynowanie energii 
w różnych formach będzie miało kluczowe 
znaczenie dla świadczenia usług 
sieciowych oraz poprawy i wzmocnienia 
przepustowości sieci. Wykorzystanie 
synergii między różnymi sieciami (np. 
sieciami elektroenergetycznymi, 
ciepłowniczymi i chłodniczymi, 
gazowymi, transportową infrastrukturą 
ładowania i tankowania paliw, sieciami 
wodorowymi, sieciami mobilności 
i telekomunikacyjnymi) oraz podmiotami 
(np. zakładami przemysłowymi, centrami 
danych, prosumentami) będzie miało 
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i zintegrowanego funkcjonowania 
odpowiedniej infrastruktury.

zasadnicze znaczenie dla inteligentnego 
i zintegrowanego funkcjonowania 
odpowiedniej infrastruktury. Należy 
podkreślić, że technologie wodorowych 
ogniw paliwowych mają ogromny 
potencjał tworzenia miejsc pracy dla 
wysoko wykwalifikowanych pracowników 
i generowania wzrostu w Unii. Proces ten 
zostanie przyspieszony przez odpowiednie 
partnerstwa publiczno-prywatne, które 
zostaną ustanowione w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wprowadzenia wodoru do każdego sektora systemu energii oraz zintegrowania go 
to szansa na upowszechnienie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znacznie 
większym stopniu. Podczas gdy energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł 
energii zapewnia sektorowi energetycznemu istotną ścieżkę dekarbonizacji, sektory energii 
cieplnej i mobilności, jak również przemysł nie dysponują jeszcze ścieżkami dekarbonizacji o 
równoważnym znaczeniu. Uniwersalność wodoru pozwala zintegrować te sektory i przyczynić 
się do transformacji energetyki w Europie.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Technologie i narzędzia 
umożliwiające sieciom 
elektroenergetycznym integrację 
odnawialnych źródeł energii i nowych 
obciążeń, takie jak elektromobilność 
i pompy ciepła;

– Technologie i narzędzia 
umożliwiające sieciom 
elektroenergetycznym integrację 
odnawialnych źródeł energii i nowych 
obciążeń, takie jak elektromobilność, 
elektrolizery, ogniwa paliwowe i pompy 
ciepła;

Or. en

Poprawka 149

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 4 a 
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(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Systemowa analiza wpływu 
nowych technologii energetycznych, np. 
wykorzystania wodoru do magazynowania 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że to w szczególności wodór będzie odgrywał ważną rolę w bardziej 
zrównoważonych rozwiązaniach z zakresu magazynowania energii, jednak wytworzenie go 
wymaga ogromnej ilości energii, co poważnie wpłynie na zapotrzebowanie na energię w 
naszym systemie. Powinniśmy pracować nad zrozumieniem tego wpływu, aby zagwarantować, 
że jeden krok w kierunku zrównoważonego rozwoju nie wyklucza innego.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 4 b 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Czyste rozwiązania, które mogą 
zapewnić niezawodność systemu, 
uzupełniać odnawialne źródła energii i 
magazynowanie energii oparte na 
zastosowaniu elektryczności oraz 
umożliwić tworzenie dalej idących 
rozwiązań;

Or. en

Poprawka 151

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.2.4. Budynki i obiekty przemysłowe w 
transformacji energetycznej

4.2.4. Budynki w transformacji 
energetycznej
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Or. en

Poprawka 152

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budynki i instalacje przemysłowe
odgrywają coraz aktywniejszą rolę podczas 
interakcji z systemem energetycznym. 
W związku z tym są one kluczowymi 
elementami przechodzenia na energię ze 
źródeł odnawialnych.

Budynki odgrywają coraz aktywniejszą 
rolę podczas interakcji z systemem 
energetycznym. W związku z tym są one 
kluczowymi elementami przechodzenia na 
energię ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Poprawka 153

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sektory przemysłu, w szczególności te 
energochłonne, mogłyby przyczynić się do 
dalszej poprawy efektywności 
energetycznej i sprzyjać integracji 
odnawialnych źródeł energii.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono do nowego obszaru interwencji.

Poprawka 154

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Projektowanie, budowa, – Nowe metody, w tym inteligentne 
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eksploatacja i rozbiórka budynków z 
uwzględnieniem całego cyklu życia, 
obiegu zamkniętego i efektywności 
środowiskowej, w celu osiągnięcia 
efektywności energetycznej 
i zasobooszczędności, odporności na 
zmianę klimatu i recyklingu;

narzędzia i urządzenia, do celów 
projektowania, budowy, eksploatacji 
i rozbiórki budynków z uwzględnieniem 
całego cyklu życia, obiegu zamkniętego 
i efektywności środowiskowej, w celu 
osiągnięcia efektywności energetycznej 
i zasobooszczędności, odporności na 
zmianę klimatu i recyklingu;

Or. en

Uzasadnienie

Aby skutecznie wdrożyć projektowanie, budowę, eksploatację i rozbiórkę w obiegu 
zamkniętym i w sposób przyjazny dla środowiska, potrzebujemy narzędzi, aby monitorować 
budynek przez cały jego cykl życia.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.2.4a. Obiekty przemysłowe w 
transformacji energetycznej

Sektory przemysłu, w szczególności te 
energochłonne, mogłyby przyczynić się do 
dalszej poprawy efektywności 
energetycznej i sprzyjać integracji 
odnawialnych źródeł energii. Rola 
zakładów przemysłowych w systemie 
energetycznym zmienia się ze względu na 
konieczność ograniczenia emisji, w 
oparciu o elektryfikację bezpośrednią lub 
pośrednią, a także źródła materiałów 
wykorzystywanych do procesów 
produkcyjnych (np. wodoru). Kompleksy 
przemysłowe, w których wiele różnych 
procesów odbywa się w bliskim 
sąsiedztwie, mogą zoptymalizować 
wymianę przepływu energii i innych 
zasobów (surowców) między nimi.

Ogólne kierunki

– Technologie konwersji służące 
zrównoważonemu wykorzystaniu źródeł 
węgla w celu zwiększenia 
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zasobooszczędności i ograniczenia emisji, 
w tym hybrydowe systemy energetyczne 
dla przemysłu i sektora energetycznego 
oferujące potencjał dekarbonizacji;

– Narzędzia i infrastruktura do kontroli 
procesów w zakładach produkcyjnych 
w celu optymalizacji przepływu energii i 
materiałów (np. wodoru, innych 
produktów) w interakcji z innymi 
zakładami produkcyjnymi i systemem 
energetycznym;

– Elastyczność i wydajność energii 
elektrycznej i ciepła w zakładach 
przemysłowych i systemie energetycznym;

– Ulepszone lub nowe procesy, projekty i 
materiały umożliwiające wydajne 
wykorzystanie lub wytwarzanie ciepła i 
chłodu oraz magazynowanie energii;

Or. en

Uzasadnienie

Zawartość nowego obszaru interwencji: „Obiekty przemysłowe w transformacji 
energetycznej”

Poprawka 156

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.5 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Jakość życia obywateli, bezpieczna 
mobilność, innowacje społeczne 
w miastach, zdolność miast do 
wprowadzenia obiegu zamkniętego 
i regeneracji, ograniczony ślad 
środowiskowy i zmniejszenie 
zanieczyszczenia;

– Jakość życia obywateli, w tym 
zapobieganie ubóstwu energetycznemu, 
bezpieczna mobilność, innowacje 
społeczne w miastach, zdolność miast do 
wprowadzenia obiegu zamkniętego 
i regeneracji, ograniczony ślad 
środowiskowy i zmniejszenie 
zanieczyszczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Ubóstwo energetyczne jest dużym wyzwaniem dla sprawiedliwej i socjalnej Europy. Wraz z 
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poważnymi zmianami w naszych systemach energetycznych i społeczeństwie musimy pojąć 
wpływ nowych i zmieniających się kosztów energii na życie naszych obywateli.

Poprawka 157

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.7 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Elektryfikacja wszystkich rodzajów 
transportu (np. baterie, ogniwa paliwowe, 
hybrydyzacja itp.), w tym nowe 
technologie dla układów napędowych 
pojazdów/statków/statków powietrznych, 
szybkie ładowanie/tankowanie, technologie 
odzyskiwania energii oraz przyjazne dla 
użytkownika i dostępne interfejsy 
z infrastrukturą ładowania, zapewniające 
interoperacyjność i niezakłócone 
świadczenie usług; opracowanie 
i wprowadzenie konkurencyjnych, 
bezpiecznych, zrównoważonych baterii 
o dużej mocy dla pojazdów nisko-
i bezemisyjnych;

– Elektryfikacja wszystkich rodzajów 
transportu (np. baterie, ogniwa paliwowe, 
hybrydyzacja itp.), w tym nowe 
technologie dla układów napędowych 
pojazdów/statków/statków powietrznych, 
szybkie ładowanie/tankowanie, technologie 
odzyskiwania energii oraz przyjazne dla 
użytkownika i dostępne interfejsy 
z infrastrukturą tankowania paliw i
ładowania, zapewniające interoperacyjność 
i niezakłócone świadczenie usług; 
opracowanie i wprowadzenie 
konkurencyjnych, bezpiecznych, 
zrównoważonych baterii o dużej mocy dla 
pojazdów nisko- i bezemisyjnych;

Or. en

Poprawka 158

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.7 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zrównoważone nowe paliwa 
i nowe inteligentne pojazdy/statki/statki 
powietrzne wykorzystujące istniejące 
i przyszłe modele mobilności 
i infrastrukturę wspierającą; technologie 
i rozwiązania dla użytkowników 
w zakresie interoperacyjności 
i niezakłóconego świadczenia usług;

– Zrównoważone nowe paliwa, jak 
na przykład ekologiczny wodór, i nowe 
inteligentne pojazdy/statki/statki 
powietrzne wykorzystujące istniejące 
i przyszłe modele mobilności 
i infrastrukturę wspierającą; technologie 
i rozwiązania dla użytkowników 
w zakresie interoperacyjności 
i niezakłóconego świadczenia usług;

Or. en
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Uzasadnienie

Ekologiczny wodór będzie odgrywać na tyle istotną rolę w naszym nowym koszyku paliw, że 
należy go wyraźnie wskazać, żeby zagwarantować, aby stanowił zasadniczą część wysiłków.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Cyfrowe zarządzanie sieciami 
i ruchem: zaawansowane systemy 
wspomagania decyzji; zarządzanie ruchem 
nowej generacji (w tym zarządzanie siecią 
i ruchem multimodalnym); przyczynianie 
się do niezakłóconej, multimodalnej 
i wzajemnie połączonej mobilności 
pasażerów i towarów; wykorzystanie 
i ograniczenia dużych zbiorów danych; 
wykorzystanie innowacyjnego 
pozycjonowania/nawigacji satelitarnej 
(EGNOS/Galileo);

– Cyfrowe zarządzanie sieciami 
i ruchem: zaawansowane systemy 
wspomagania decyzji; zarządzanie ruchem 
nowej generacji (w tym zarządzanie siecią 
i ruchem multimodalnym); przyczynianie 
się do niezakłóconej, multimodalnej 
i wzajemnie połączonej mobilności 
pasażerów i towarów; wykorzystanie 
i ograniczenia dużych zbiorów danych; 
wykorzystanie innowacyjnego 
pozycjonowania/nawigacji satelitarnej 
(EGNOS/Galileo) ze zrozumieniem 
nowych zachowań związanych ze 
zmianami w mobilności;

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie naszymi systemami wspierającymi mobilność jest możliwe tylko wtedy, gdy 
możemy przewidzieć, w jaki sposób zostaną wykorzystane. Dlatego musimy mieć 
wystarczający poziom zrozumienia zmian zachowań wywołanych przez zmieniające się 
systemy wspierające mobilność.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 4 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Nowe lub ulepszone usługi i 
modele biznesowe, dzięki którym 
użytkownik wchodzi w interakcje z 
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różnymi inteligentnymi rozwiązaniami.

Or. en

Uzasadnienie

Ten obszar interwencji koncentruje się prawie wyłącznie na technologicznej stronie 
transformacji, ale zasadniczo celem jest, aby obywatele korzystali z technologii, a nasze 
gospodarki zarabiały na niej, tworząc nowe rynki.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Masowe, skoncentrowane 
i zdecentralizowane rozwiązania 
w zakresie magazynowania (chemicznego, 
elektrochemicznego, mechanicznego 
i termicznego) na potrzeby systemu 
energetycznego zwiększą efektywność, 
elastyczność, niezależność technologii 
i dostępność, a także bezpieczeństwo 
dostaw. Niskoemisyjny, zdekarbonizowany 
transport będzie wymagał coraz większego 
udziału pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów o innym alternatywnym 
napędzie, których baterie będą bardziej 
wydajne, tańsze, nadające się do 
recyklingu i ponownego użycia; niezbędne 
będą także lokalne dostawy paliw 
syntetycznych/odnawialnych, takich jak 
wodór, oraz innowacyjne rozwiązania 
w zakresie magazynowania na miejscu.

Masowe, skoncentrowane 
i zdecentralizowane rozwiązania 
w zakresie magazynowania (chemicznego, 
elektrochemicznego, mechanicznego 
i termicznego) na potrzeby systemu 
energetycznego zwiększą efektywność, 
elastyczność, niezależność technologii 
i dostępność, a także bezpieczeństwo 
dostaw. Niskoemisyjny, zdekarbonizowany 
transport będzie wymagał coraz większego 
udziału pojazdów elektrycznych, 
napędzanych wodorem lub pojazdów 
o innym alternatywnym napędzie, których 
baterie będą bardziej wydajne, tańsze, 
nadające się do recyklingu i ponownego 
użycia; niezbędne będą także lokalne 
dostawy paliw o niskiej zawartości węgla, 
takich jak wodór, oraz innowacyjne 
rozwiązania w zakresie magazynowania na 
miejscu. Pakiet rozwiązań musi 
uwzględniać pełną skalę czasową 
nieciągłości, od milisekund do miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi to pojazdy elektryczne wykorzystujące wodór jako 
paliwo do produkcji energii elektrycznej. Ponadto wykorzystanie wodoru nie ogranicza się do 
technologii ogniw paliwowych, służy on także jako surowiec dla energochłonnych gałęzi 
przemysłu. Ogniwa paliwowe są również wydajną technologią konwersji energii i mogą 
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wykorzystywać wodór lub gaz ziemny jako paliwo. Wodór i ogniwa paliwowe są 
technologiami uzupełniającymi się, ale nie są powiązane wyłącznie ze sobą nawzajem.

Poprawka 162

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.9 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Technologie, w tym płynne 
i gazowe paliwa odnawialne oraz związane 
z nimi łańcuchy wartości, na potrzeby 
w zakresie dziennego lub sezonowego 
magazynowania energii;

– Technologie, w tym płynne 
i gazowe paliwa o niskiej zawartości węgla
oraz związane z nimi łańcuchy wartości, na 
potrzeby w zakresie dziennego lub 
sezonowego magazynowania energii;

Or. en

Poprawka 163

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.9 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Niskoemisyjny wodór, w tym
ogniwa paliwowe, oraz unijny łańcuch 
wartości – od projektu po końcowe 
wykorzystanie w różnych zastosowaniach.

– Wodór niskoemisyjny lub o 
zerowej zawartości węgla, elektrolizy,
ogniwa paliwowe, oraz unijny łańcuch 
wartości – od projektu po końcowe 
wykorzystanie w różnych zastosowaniach. 
Wodór odgrywa kluczową rolę w 
dekarbonizacji gałęzi przemysłu takich jak 
przemysł stalowy i chemiczny;

Or. en

Poprawka 164

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działalność człowieka wywiera coraz 
większą presję na gleby, morza i oceany, 

Działalność człowieka wywiera coraz 
większą presję na gleby, morza i oceany, 
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wodę, powietrze, różnorodność biologiczną 
i inne zasoby naturalne. Zaopatrzenie 
w żywność ludności naszej planety jest 
bezpośrednio uzależnione od stanu 
systemów i zasobów naturalnych. 
Jednakże, w połączeniu ze zmianą klimatu, 
rosnące zapotrzebowanie ludzkości na 
zasoby naturalne wytwarza presje 
środowiskowe wykraczające daleko poza 
zrównoważone poziomy, wpływając na 
ekosystemy i ich zdolność do świadczenia 
usług na rzecz dobrostanu człowieka. 
Koncepcje gospodarki o obiegu 
zamkniętym, biogospodarki oraz 
niebieskiej gospodarki stanowią okazję do 
zrównoważenia celów środowiskowych, 
społecznych i gospodarczych oraz do 
wprowadzenia działalności człowieka na 
drogę do zrównoważonego rozwoju.

wodę, powietrze, różnorodność biologiczną 
i inne zasoby naturalne. Zaopatrzenie 
w żywność ludności naszej planety jest 
bezpośrednio uzależnione od stanu 
systemów i zasobów naturalnych. 
Jednakże, w połączeniu ze zmianą klimatu, 
rosnące zapotrzebowanie ludzkości na 
zasoby naturalne wytwarza presje 
środowiskowe wykraczające daleko poza 
zrównoważone poziomy, wpływając na 
ekosystemy i ich zdolność do świadczenia 
usług na rzecz dobrostanu człowieka. 
Koncepcje gospodarki o obiegu 
zamkniętym, agroekologii, biogospodarki 
oraz niebieskiej gospodarki stanowią 
okazję do zrównoważenia celów 
środowiskowych, społecznych 
i gospodarczych oraz do wprowadzenia 
działalności człowieka na drogę do 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 165

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie celów zrównoważonego 
rozwoju, zagwarantowanie produkcji 
i konsumpcji bezpiecznej i zdrowej 
żywności, promowanie zrównoważonych 
praktyk w rolnictwie, akwakulturze, 
rybołówstwie i leśnictwie, zapewnienie 
dostępu do czystej wody, gleby i powietrza 
dla wszystkich, oczyszczanie mórz 
i oceanów oraz zachowanie, dostosowanie 
i odtworzenie niezbędnych naturalnych 
systemów naszej planety i środowiska 
wymaga wykorzystania potencjału badań 
naukowych i innowacji. Zrozumienie 
sposobów przejścia na model 
zrównoważonego rozwoju oraz 
przezwyciężenia odpornych barier jest 
jednak niewielkie. Przejście na model 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
oraz przywrócenie zdrowia planety 
wymaga inwestycji w technologie, nowe 
modele biznesowe oraz innowacje 
społeczne i środowiskowe. Stwarza to 
nowe możliwości zrównoważonej, 
odpornej, innowacyjnej i odpowiedzialnej 
gospodarki europejskiej, a także zwiększa 
zasobooszczędność, wydajność 
i konkurencyjność oraz przyczynia się do 
tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego.

Or. en

Poprawka 166

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania pozwolą na stworzenie bazy 
wiedzy i będą dostarczać rozwiązań 
w celu: zrównoważonego zarządzania 
zasobami naturalnymi i morskimi oraz ich 
wykorzystywania, a także zwiększenia roli 
systemów lądowych i wodnych jako 
pochłaniaczy dwutlenku węgla; 
zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego i bezpiecznej, zdrowej 
i odżywczej diety; przyspieszenia przejścia 
z gospodarki linearnej opartej na paliwach 
kopalnych na zasobooszczędną, odporną, 
niskoemisyjną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym oraz wspierania rozwoju 
zrównoważonej gospodarki opartej na 
biotechnologii i niebieskiej gospodarki; 
oraz rozwoju odpornych i dynamicznych 
obszarów wiejskich, przybrzeżnych 
i miejskich.

Działania pozwolą na stworzenie bazy 
wiedzy i będą dostarczać rozwiązań 
w celu: zrównoważonego zarządzania 
zasobami naturalnymi i morskimi oraz ich 
wykorzystywania, a także zwiększenia roli 
systemów lądowych i wodnych jako 
pochłaniaczy dwutlenku węgla; 
zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego i bezpiecznej, zdrowej 
i odżywczej diety; przyspieszenia przejścia 
unijnego sektora żywności i rolnictwa na 
podejścia oparte na intensyfikacji 
ekologicznej i agroekologii z korzyścią 
zarówno dla rolnictwa konwencjonalnego, 
jak i ekologicznego; przyspieszenia
przejścia z gospodarki linearnej opartej na 
paliwach kopalnych na zasobooszczędną, 
odporną, niskoemisyjną gospodarkę 
o obiegu zamkniętym oraz wspierania 
rozwoju zrównoważonej gospodarki 
opartej na biotechnologii i niebieskiej 
gospodarki; oraz rozwoju odpornych 
i dynamicznych obszarów wiejskich, 
przybrzeżnych i miejskich.
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Or. en

Poprawka 167

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych 
i innowacji w ramach tego klastru 
przyczyniają się w szczególności do 
realizacji celów: unijnego programu 
działań w zakresie środowiska, wspólnej 
polityki rolnej, wspólnej polityki 
rybołówstwa, prawodawstwa w zakresie 
prawa żywnościowego, polityki morskiej, 
planu działania UE dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym, strategii 
dotyczącej biogospodarki oraz ram polityki 
klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 
jak również przepisów prawnych UE 
mających na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza.

Działania w zakresie badań naukowych 
i innowacji w ramach tego klastru 
przyczyniają się w szczególności do 
realizacji celów: unijnego programu 
działań w zakresie środowiska, wspólnej 
polityki rolnej, wspólnej polityki 
rybołówstwa, prawodawstwa w zakresie 
prawa żywnościowego, polityki morskiej, 
planu działania UE dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym, strategii 
dotyczącej biogospodarki oraz ram polityki 
klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 
jak również przepisów prawnych UE 
mających na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza. Działania 
będą ściśle powiązane z istniejącymi 
partnerstwami Unii, w szczególności z 
partnerstwem w dziedzinie badań i 
innowacji w regionie Morza 
Śródziemnego (PRIMA).

Or. en

Poprawka 168

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Rozszerzenie zakresu portfela 
produktów i usług programu Copernicus;

– Rozszerzenie zakresu portfela 
produktów i usług programu Copernicus, a 
w szczególności usług związanych z 
przypisywaniem zanieczyszczenia 
powietrza;



PR\1158114PL.docx 113/153 PE625.306v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na elektryfikację i cyfryzację różnych sektorów naszej gospodarki znacząco 
zmienią się źródła zanieczyszczenia powietrza w nadchodzącej dekadzie. Bez dobrych usług, 
które zapewniają ciągłe dostarczanie aktualnych informacji, decydenci będą próbowali 
rozwiązać problem w oparciu o nieaktualną wiedzę.

Poprawka 169

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 2 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Przejście na zintegrowane i 
zdywersyfikowane systemy żywnościowe i 
rolnicze oraz praktyki agronomiczne, w 
tym stosowanie precyzyjnych technologii, 
podejść opartych na intensyfikacji 
ekologicznej i agroekologicznej z 
korzyścią zarówno dla rolnictwa 
konwencjonalnego, jak i ekologicznego;

Or. en

Poprawka 170

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Agrofagi i choroby roślin oraz 
zdrowie i dobrostan zwierząt; alternatywy 
dla stosowania spornych pestycydów, 
antybiotyków i innych substancji;

– Agrofagi i choroby roślin oraz 
zdrowie i dobrostan zwierząt; alternatywy 
dla stosowania spornych pestycydów, 
antybiotyków i innych substancji, 
opracowanie strategii ochrony zdrowia 
roślin i zwierząt w rolnictwie 
ekologicznym;

Or. en
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Poprawka 171

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Innowacje biotechnologiczne stanowią 
podstawę do odejścia od gospodarki 
opartej na paliwach kopalnych poprzez 
włączenie zrównoważonego pozyskiwania, 
przetwarzania przemysłowego 
i przetwarzania biomasy z lądu i morza na 
materiały i produkty pochodzenia 
biologicznego. Wykorzystują one potencjał 
żywych zasobów, nauk o życiu 
i biotechnologii przemysłowej w zakresie 
nowych odkryć, produktów i procesów. 
Innowacje biotechnologiczne, w tym 
technologie, mogą zapewnić nowe rodzaje 
działalności gospodarczej i nowe miejsca 
pracy regionom i miastom, przyczynić się 
do ożywienia gospodarek wiejskich 
i przybrzeżnych oraz wzmocnić zamknięty 
obieg biogospodarki.

Innowacje biotechnologiczne stanowią 
podstawę do odejścia od gospodarki 
opartej na paliwach kopalnych poprzez 
włączenie zrównoważonego pozyskiwania, 
przetwarzania przemysłowego 
i przetwarzania biomasy z lądu i morza na 
materiały i produkty pochodzenia 
biologicznego. Wykorzystują one potencjał 
żywych zasobów, nauk o życiu 
i biotechnologii przemysłowej w zakresie 
nowych odkryć, produktów i procesów. 
Innowacje biotechnologiczne, w tym 
technologie, mogą zapewnić nowe rodzaje 
działalności gospodarczej i nowe miejsca 
pracy regionom i miastom, przyczynić się 
do ożywienia gospodarek wiejskich 
i przybrzeżnych oraz wzmocnić zamknięty 
obieg biogospodarki. Systemy innowacji 
biotechnologicznych wymagają 
współpracy między sektorami i łańcuchem 
wartości.

Or. en

Poprawka 172

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Łańcuchy wartości w bioprzemyśle, 
materiały, w tym materiały inspirowane 
naturą, produkty i procesy o nowatorskich 
cechach i funkcjach oraz bardziej 
zrównoważonym charakterze (w tym 
o ograniczonej emisji gazów 
cieplarnianych), wspieranie rozwoju 
zaawansowanych biorafinerii 
wykorzystujących szerszy zakres biomasy;

– Łańcuchy wartości w bioprzemyśle, 
materiały, w tym materiały inspirowane 
naturą, produkty i procesy o nowatorskich 
cechach i funkcjach oraz bardziej 
zrównoważonym charakterze (w tym 
o ograniczonej emisji gazów 
cieplarnianych), wspieranie rozwoju 
zaawansowanych biorafinerii 
wykorzystujących szerszy zakres biomasy, 
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w tym bioodpady, a także odpady 
przemysłowe i strumienie boczne;

Or. en

Uzasadnienie

Biomasa może być postrzegana jako związana wyłącznie z materiałami pozyskiwanymi z 
roślin i zwierząt. Zaawansowane biorafinerie będą w stanie wyjść poza ten obszar, w 
szczególności w przypadku wykorzystania bioodpadów, a także odpadów przemysłowych i 
strumieni bocznych.

Poprawka 173

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Osiągnięcie gospodarki opartej na 
biotechnologii o obiegu zamkniętym 
poprzez innowacje technologiczne, 
systemowe, społeczne i biznesowe, tak aby 
radykalnie zwiększyć wartość 
wygenerowaną na jednostkę zasobów 
biologicznych, utrzymując wartość takich 
zasobów w gospodarce przez dłuższy okres 
i wspierając stosowanie zasady 
kaskadowego wykorzystywania 
zrównoważonej biomasy poprzez badania 
naukowe i innowacje;

– Osiągnięcie gospodarki opartej na 
biotechnologii o obiegu zamkniętym 
poprzez innowacje technologiczne, 
systemowe, społeczne i biznesowe, tak aby 
zwiększyć wartość wygenerowaną na 
jednostkę zasobów biologicznych, 
utrzymując wartość takich zasobów 
w gospodarce przez dłuższy okres 
i wspierając stosowanie zasady 
kaskadowego wykorzystywania 
zrównoważonej biomasy poprzez badania 
naukowe i innowacje;

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „radykalnie” nie jest zdefiniowane.

Poprawka 174

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 2 – tiret 7 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Lepsze zrozumienie czynników 
stymulujących i barier w przyjmowaniu 
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bioproduktów na rynku, dzięki badaniom 
nad oznakowaniem CE, etykietowaniem, 
stosowaniem norm, systemami 
certyfikacji, zamówieniami publicznymi i 
działaniami regulacyjnymi, w tym z 
perspektywy globalnej konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne będzie, aby sektor bioproduktów posiadał podstawę naukową w odniesieniu do 
czynników stymulujących i barier, abyśmy mogli w pełni wykorzystać potencjał tego 
wschodzącego sektora, w szczególności w odniesieniu do regulacji i prawodawstwa UE.

Poprawka 175

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 4 –
tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Analiza bezpieczeństwa dostaw 
energii w UE, w tym infrastruktury 
energetycznej i rynków energii;

– Analiza bezpieczeństwa dostaw 
energii w UE, w tym infrastruktury 
energetycznej i rynków energii z 
uwzględnieniem pilnej potrzeby szybkiej 
dekarbonizacji systemów energetycznych;

Or. en

Poprawka 176

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 4 –
tiret 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Analiza paliw alternatywnych
i związanych z nimi potrzeb w zakresie 
infrastruktury.

– Analiza paliw o niskiej zawartości 
węgla i związanych z nimi potrzeb 
w zakresie infrastruktury.

Or. en
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Poprawka 177

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 4 –
tiret 13 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Analizy możliwości szybkiej i 
opłacalnej dekarbonizacji Unii na dużą 
skalę, również z wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury.

Or. en

Poprawka 178

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 5 –
tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zatwierdzone metody, badania 
biegłości laboratorium i nowe narzędzia 
analityczne do celów wdrażania polityki 
bezpieczeństwa żywności;

– Zatwierdzone metody, badania 
biegłości laboratorium i nowe narzędzia 
analityczne do celów wdrażania polityki 
bezpieczeństwa żywności oraz 
identyfikowalności; metody wykrywania 
nowych technik hodowli roślin;

Or. en

Poprawka 179

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 5 –
tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Metody oceny substancji 
naturalnie występujących w przyrodzie 
jako środków ochrony roślin;

Or. en
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Poprawka 180

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

III III Innowacyjna Europa

Or. en

Poprawka 181

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – akapit 7 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zwiększenie współpracy między 
wszystkimi rodzajami innowatorów, w 
szczególności pomiędzy 
przedsiębiorstwami typu start-up, MŚP i 
większymi przedsiębiorstwami, i tworzenie 
nowych ekosystemów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić aspekt „współpracy” w kontekście innowacji.

Poprawka 182

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – akapit 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Filar „Otwarte Innowacje” w ramach 
programu „Horyzont Europa”, we 
współpracy z innymi obszarami polityki 
UE, a w szczególności z programem 
InvestEU, jest zaprojektowany w sposób 
mający przynieść takie wymierne rezultaty. 
Opiera się on na doświadczeniach 

Filar „Innowacyjna Europa” w ramach 
programu „Horyzont Europa”, we 
współpracy z innymi obszarami polityki 
UE, a w szczególności z programem 
InvestEU, jest zaprojektowany w sposób 
mający przynieść takie wymierne rezultaty. 
Opiera się on na doświadczeniach 
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zdobytych w ramach poprzednich 
programów ramowych, w szczególności 
z działań w zakresie przyszłych technologii 
i innowacji (takich jak przyszłe 
i powstające technologie (FET) i Szybka 
ścieżka do innowacji (FTI), MŚP (np. 
instrument MŚP), ale również 
z finansowania prywatnego 
i korporacyjnego (na przykład RSFF 7PR, 
InnovFin programu „Horyzont 2020”), 
wchodzących w skład działań 
pilotażowych EIC na lata 2018–2020.

zdobytych w ramach poprzednich 
programów ramowych, w szczególności 
z działań w zakresie przyszłych technologii 
i innowacji (takich jak przyszłe 
i powstające technologie (FET) i Szybka 
ścieżka do innowacji (FTI), MŚP (np. 
instrument MŚP), ale również 
z finansowania prywatnego 
i korporacyjnego (na przykład RSFF 7PR, 
InnovFin programu „Horyzont 2020”), 
wchodzących w skład działań 
pilotażowych EIC na lata 2018–2020.

Or. en

Poprawka 183

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – akapit 10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o te doświadczenia w ramach 
filaru przewidziano uruchomienie 
Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), 
która będzie propagowała przełomowe 
innowacje o potencjale szybkiej ekspansji 
na poziomie globalnym oraz będzie 
oferowała specjalne rodzaje działań 
i działalności:

W oparciu o te doświadczenia w ramach 
filaru przewidziano uruchomienie 
Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), 
która będzie propagowała przełomowe 
badania naukowe i innowacje o potencjale 
szybkiej ekspansji na poziomie globalnym 
oraz będzie oferowała specjalne rodzaje 
działań i działalności:

Or. en

Poprawka 184

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – akapit 10 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie rozwoju przyszłych 
i powstających przełomowych innowacji;

– wspieranie rozwoju przyszłych 
i powstających przełomowych innowacji, 
w tym przez ukierunkowane badania 
oparte na współpracy;
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Or. en

Poprawka 185

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – akapit 10 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Działanie na rzecz 
popularyzowania i wdrażania innowacji w 
przemysłowych łańcuchach wartości i 
innych gospodarczych łańcuchach 
wartości;

Or. en

Poprawka 186

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – akapit 10 – tiret 2 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Tworzenie synergii z działaniami w 
ramach innych części programu.

Or. en

Poprawka 187

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – akapit 11 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wsparcie na rzecz Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) 
oraz wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).

– zwiększone wsparcie Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) 
oraz Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWiI)
– obecnie dobrze ugruntowanych punktów 
kompleksowej obsługi do spraw innowacji 
w Europie.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie odzwierciedla poprawki wprowadzone do omawianego aktu 
prawnego.

Poprawka 188

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – akapit 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT jest największym w Europie 
zintegrowanym ekosystemem innowacji z 
ponad 1 000 doskonałych partnerów z 
obszaru biznesu, badań naukowych, 
edukacji i in. Model innowacji EIT działa 
i ma szczególne znaczenie w usuwaniu 
barier dla innowacji na szczeblu państw 
członkowskich i regionów.

Or. en

Uzasadnienie

Brak opisu roli EIT.

Poprawka 189

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działalność EIC będzie realizowana przede 
wszystkim poprzez dwa uzupełniające się 
rodzaje działań: instrument „Pionier” na 
rzecz zaawansowanych badań naukowych 
dla wczesnych etapów rozwoju 
technologicznego oraz instrument 
„Akcelerator” dla działań w zakresie 
innowacji i wprowadzania na rynek, w tym 
etapów przed masową komercjalizacją oraz 
wzrostu przedsiębiorstwa. Z myślą 
o stworzeniu jednego punktu 
kompleksowej obsługi oraz pojedynczego 

Działalność EIC będzie realizowana przede 
wszystkim poprzez dwa uzupełniające się 
rodzaje działań: instrument „Pionier” EIC
na rzecz zaawansowanych badań 
naukowych dla wczesnych etapów rozwoju 
technologicznego oraz instrument 
„Akcelerator” EIC dla działań w zakresie 
innowacji i wprowadzania na rynek, w tym 
etapów przed masową komercjalizacją oraz 
wzrostu przedsiębiorstwa. Z myślą o 
uzupełnieniu EIT jako jednego punktu 
kompleksowej obsługi oraz pojedynczego 
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procesu wsparcia, „Akcelerator” będzie 
również przyznawał finansowanie
mieszane, łącząc dotacje z inwestycjami 
kapitałowymi. Zapewni on także dostęp do 
pożyczek udzielanych w ramach programu 
InvestEU.

procesu wsparcia „Akcelerator” będzie 
również przyznawał finansowanie 
mieszane, łącząc dotacje z inwestycjami 
kapitałowymi. Zapewni on także dostęp do 
pożyczek udzielanych w ramach programu 
InvestEU.

Or. en

Uzasadnienie

EIT jest już dobrze ugruntowanym punktem kompleksowej obsługi do spraw innowacji w 
Europie. Aby zapewnić oczekiwany wpływ innowacji dla obywateli, wszystkie instrumenty 
programu „Horyzont Europa” muszą być wzajemnie powiązane i nie blokować się nawzajem. 
Należy rozwiązać kwestię obecnych przypadków powielania działań EIT i EIC.

Poprawka 190

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– skupią się na przełomowych 
i radykalnych innowacjach, w tym 
społecznych, które mają potencjał 
tworzenia nowych rynków, 
w przeciwieństwie do tych, które dokonują 
stopniowej poprawy istniejących 
produktów, usług lub modeli biznesowych;

– skupią się na badaniach 
naukowych nad zupełnie nowymi 
przyszłymi technologiami oraz
przełomowych i radykalnych innowacjach, 
w tym społecznych, które mają potencjał 
tworzenia nowych rynków lub 
umożliwienie powstania nowych 
rozwiązań, w przeciwieństwie do tych, 
które dokonują stopniowej poprawy 
istniejących produktów, usług lub modeli 
biznesowych;

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Rada ds. Innowacji musi wspierać rozwój badań naukowych nad zupełnie nowymi 
przyszłymi technologiami, które zaowocują innowacjami Oprócz innowacji o widocznym 
potencjale rynkowym także innowacje pośrednie o wysokim potencjale powinny zostać 
uwzględnione w zakresie działań.
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Poprawka 191

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– będą głównie oddolne, otwarte na 
innowacje ze wszystkich obszarów nauki, 
technologii i zastosowań we wszystkich 
sektorach, a jednocześnie umożliwią 
ukierunkowane wsparcie dla nowych 
przełomowych lub radykalnych technologii 
o potencjalnym znaczeniu strategicznym;

– będą głównie oddolne, otwarte na 
ukierunkowane badania naukowe i
innowacje ze wszystkich obszarów nauki, 
technologii i zastosowań we wszystkich 
sektorach, pochodzące od wszystkich 
rodzajów organizacji, a jednocześnie 
umożliwią ukierunkowane wsparcie dla 
nowych przełomowych lub radykalnych 
technologii o potencjalnym znaczeniu 
strategicznym;

Or. en

Poprawka 192

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– promowane będą innowacje, które 
dotyczą różnych dziedzin nauki, 
technologii (np. połączenia technologii 
fizycznych i cyfrowych) i sektorów;

– promowane będą badania naukowe 
i innowacje, które dotyczą różnych 
dziedzin nauki, technologii (np. połączenia 
technologii fizycznych i cyfrowych) 
i sektorów;

Or. en

Poprawka 193

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– będą się koncentrowały na 
innowatorach, upraszczaniu procedur 
i wymogów administracyjnych, 
wykorzystaniu rozmów z kandydatami 

– będą się koncentrowały na 
naukowcach i innowatorach, upraszczaniu 
procedur i wymogów administracyjnych, 
wykorzystaniu rozmów z kandydatami 
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w celu oceny wniosków oraz zapewnieniu 
szybkiego podejmowania decyzji;

w celu oceny wniosków oraz zapewnieniu 
szybkiego podejmowania decyzji;

Or. en

Uzasadnienie

Naukowcy muszą również zostać wymienieni w tekście. Instrument „Pionier” będzie opierał 
się na programie dotyczącym FET i będzie otwarty dla organizacji badawczych i wspólnych 
projektów mających na celu rozwój nowatorskich badań naukowych i zupełnie nowych 
technologii o obiecujących możliwościami rynkowych.

Poprawka 194

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
zapewnienie właściwej i skutecznej 
komplementarności z inicjatywami 
poszczególnych państw członkowskich lub 
ich sieci, w tym w formie partnerstwa 
europejskiego.

Ponadto szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na zapewnienie właściwej 
i skutecznej komplementarności 
z inicjatywami poszczególnych państw 
członkowskich lub ich sieci, w tym 
w formie partnerstwa europejskiego.

Or. en

Poprawka 195

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.1. Instrument „Pionier” na rzecz 
zaawansowanych badań naukowych

1.1.1. Instrument „Pionier” EIC na rzecz 
zaawansowanych badań naukowych

Or. en

Poprawka 196

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem instrumentu „Pionier” jest 
pomoc w rozwoju potencjalnych innowacji 
tworzących rynki z przełomowych 
rozwiązań technologicznych oraz 
doprowadzenie ich do etapu demonstracji 
lub rozwoju uzasadnienia biznesowego 
bądź strategii dalszego wdrażania 
w ramach instrumentu „Akcelerator” lub 
innego rozwiązania w zakresie 
wprowadzania na rynek. W tym celu 
instrument „Pionier” będzie początkowo 
wspierać najwcześniejsze etapy badań 
naukowych i rozwoju w dziedzinie nauki 
i technologii, w tym weryfikację 
poprawności projektu i prototypy służące 
walidacji technologii.

Ogólnym celem instrumentu „Pionier” jest 
wspieranie badań naukowych nad 
zupełnie nowymi technologiami 
przyszłości, pomoc w rozwoju 
potencjalnych innowacji tworzących rynki 
z przełomowych rozwiązań naukowych i 
technologicznych oraz doprowadzenie ich 
do etapu demonstracji lub rozwoju 
uzasadnienia biznesowego bądź strategii 
dalszego wdrażania w ramach instrumentu 
„Akcelerator” lub innego rozwiązania 
w zakresie wprowadzania na rynek. W tym 
celu instrument „Pionier” będzie 
początkowo wspierać najwcześniejsze 
etapy badań naukowych i rozwoju 
w dziedzinie nauki i technologii, w tym 
weryfikację poprawności projektu 
nowatorskich badań naukowych
i prototypy służące walidacji technologii.

Or. en

Poprawka 197

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju portfele wybranych 
projektów25 będą dalej rozwijane 
i ulepszane, a każdy z nich będzie oparty 
na wizji opracowanej przez innowatorów, 
ale poinformowana o nim zostanie także 
szersza społeczność badań naukowych 
i innowacji. Działania przejściowe 
instrumentu „Pionier” będą realizowane, 
aby ułatwić innowatorom osiągnięcie 
rozwoju komercyjnego; będą to np. 
działania demonstracyjne i studia 
wykonalności w celu oceny uzasadnień 
biznesowych i wspierania tworzenia 
przedsiębiorstw typu spin-off i start-up. 
Działania przejściowe instrumentu 

Tego rodzaju portfele wybranych 
projektów25 będą dalej rozwijane 
i ulepszane, a każdy z nich będzie oparty 
na wizji opracowanej przez innowatorów, 
ale poinformowana o nim zostanie także 
szersza społeczność badań naukowych 
i innowacji. Działania przejściowe 
instrumentu „Pionier” będą realizowane, 
aby ułatwić innowatorom podejmującym 
wysokie ryzyko osiągnięcie rozwoju 
komercyjnego; będą to np. działania 
demonstracyjne i studia wykonalności 
w celu oceny uzasadnień biznesowych 
i wspierania tworzenia przedsiębiorstw 
typu spin-off i start-up. Działania 
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„Pionier” mogą polegać na 
uzupełniających dotacjach w celu 
zwiększenia lub rozszerzenia zakresu 
wcześniejszych i bieżących działań, 
dodania nowych partnerów, umożliwienia 
współpracy w ramach portfela i rozwoju 
wielodyscyplinarnej społeczności.

przejściowe instrumentu „Pionier” mogą 
polegać na uzupełniających dotacjach 
w celu zwiększenia lub rozszerzenia 
zakresu wcześniejszych i bieżących 
działań, dodania nowych partnerów, 
umożliwienia współpracy w ramach 
portfela i rozwoju wielodyscyplinarnej 
społeczności.

__________________ __________________

25 Mogą one również obejmować projekty 
wybrane w ramach programu „Horyzont 
2020”, takie jak FET. Mogą obejmować 
również inne stosowne działania wspierane 
przez UE oraz finansowane w ramach 
„pieczęci doskonałości” pochodzące 
z zaproszeń do składania wniosków 
w ramach instrumentu „Pionier”.

25 Mogą one również obejmować projekty 
wybrane w ramach programu „Horyzont 
2020”, takie jak FET. Mogą obejmować 
również inne stosowne działania wspierane 
przez UE oraz finansowane w ramach 
„pieczęci doskonałości” pochodzące 
z zaproszeń do składania wniosków 
w ramach instrumentu „Pionier”.

Or. en

Poprawka 198

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Pionier” będzie otwarty dla wszystkich 
innowatorów, od osób prywatnych po 
szkoły wyższe, organizacje badawcze 
i przedsiębiorstwa, w szczególności start-
upy i MŚP, oraz od pojedynczych 
beneficjentów po konsorcja 
wielodyscyplinarne. W przypadku 
projektów dotyczących pojedynczych 
beneficjentów większe przedsiębiorstwa 
nie będą mogły ubiegać się o dotacje. 
Instrument „Pionier” będzie realizowany 
w ścisłej koordynacji z innymi częściami 
programu „Horyzont Europa”, 
w szczególności z Europejską Radą ds. 
Badań Naukowych (ERBN), działaniami 
„Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) oraz 
z działaniami wspólnot wiedzy i innowacji 
(WWiI) Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT). Będzie on również 

„Pionier” będzie otwarty dla wszystkich 
innowatorów o wysokim potencjale, od 
osób prywatnych po szkoły wyższe, 
organizacje badawcze i technologiczne i 
przedsiębiorstwa, w szczególności start-
upy i MŚP, oraz od pojedynczych 
beneficjentów po konsorcja 
wielodyscyplinarne. W przypadku 
projektów dotyczących pojedynczych 
beneficjentów większe przedsiębiorstwa 
nie będą mogły ubiegać się o dotacje. W 
celu zapewnienia synergii i uniknięcia 
powielania działań instrument „Pionier” 
będzie realizowany w ścisłej koordynacji 
z innymi częściami programu „Horyzont 
Europa”, w szczególności z Europejską 
Radą ds. Badań Naukowych (ERBN), 
działaniami „Maria Skłodowska-Curie” 
(MSCA) oraz Europejskiego Instytutu 
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realizowany w ścisłej koordynacji 
z programami i działaniami państw 
członkowskich.

Innowacji i Technologii (EIT). Należy 
zwrócić szczególną uwagę na rozwijające 
się przedsiębiorstwa typu start-up 
utworzone w wyniku programu „Horyzont 
Europa”. Instrument będzie również 
realizowany w ścisłej koordynacji 
z programami i działaniami państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 199

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.2. „Akcelerator” 1.1.2. „Akcelerator” EIC

Or. en

Poprawka 200

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym „Akcelerator” zapewni 
wsparcie finansowe dla innowatorów 
i przedsiębiorstw, co do których nie 
stwierdzono jeszcze, że mogą przynieść 
zyski, i nie są atrakcyjni dla inwestorów, 
oraz którzy mają ambicję opracowania 
i wprowadzenia przełomowych innowacji 
na rynki unijne i międzynarodowe oraz 
szybkiej ekspansji. W tym celu będzie on 
korzystał z doświadczeń etapów 2 i 3 
instrumentu MŚP w ramach programu 
„Horyzont 2020” oraz instrumentu 
InnovFin programu „Horyzont 2020”, 
w szczególności poprzez dodanie 
elementów innych niż dotacje oraz 
zdolność do wspierania większych 

W związku z tym „Akcelerator”, w pełni 
uzupełniając wsparcie EIT dla 
przedsiębiorstw typu start-up i 
przedsiębiorstw rozwijających działalność,
zapewni wsparcie finansowe dla 
innowatorów i przedsiębiorstw, co do 
których nie stwierdzono jeszcze, że mogą 
przynieść zyski, i nie są atrakcyjni dla 
inwestorów, oraz którzy mają ambicję 
opracowania i wprowadzenia 
przełomowych innowacji na rynki unijne 
i międzynarodowe oraz szybkiej ekspansji. 
W tym celu będzie on korzystał 
z doświadczeń etapów 2 i 3 instrumentu 
MŚP w ramach programu „Horyzont 2020” 
oraz instrumentu InnovFin programu 
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i dłuższych inwestycji. „Horyzont 2020”, w szczególności poprzez 
dodanie elementów innych niż dotacje oraz 
zdolność do wspierania większych 
i dłuższych inwestycji.

Or. en

Poprawka 201

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Akcelerator” będzie głównie działał 
poprzez stałe otwarte i oddolne zaproszenie 
do składania wniosków, skierowane do 
indywidualnych przedsiębiorców (głównie 
przedsiębiorstw typu start-up i MŚP), ze 
szczególnym uwzględnieniem młodych 
innowatorów i kobiet. To otwarte, oddolne 
zaproszenie zostanie uzupełnione 
ukierunkowanym wsparciem dla nowych 
przełomowych lub radykalnych technologii 
o potencjalnym znaczeniu strategicznym; 
Wnioski mogą również składać inwestorzy, 
w tym publiczne agencje innowacyjności, 
jednak wsparcie zostanie udzielone 
przedsiębiorstwu.

„Akcelerator” będzie głównie działał 
poprzez stałe otwarte i oddolne zaproszenie 
do składania wniosków, skierowane do 
indywidualnych przedsiębiorców (głównie 
przedsiębiorstw typu start-up i MŚP), ze 
szczególnym uwzględnieniem młodych 
innowatorów i kobiet. To otwarte, oddolne 
zaproszenie zostanie uzupełnione 
ukierunkowanym wsparciem dla nowych 
przełomowych lub radykalnych technologii 
o potencjalnym znaczeniu strategicznym; 
Wnioski mogą również składać inwestorzy, 
w tym publiczne agencje innowacyjności, 
jednak wsparcie zostanie udzielone 
przedsiębiorstwu. Zapewniona zostanie 
pełna komplementarność z działaniami w 
ramach programów „Akcelerator” EIT.

Or. en

Poprawka 202

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III- punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Akcelerator” umożliwi przyspieszone 
wdrażanie innowacji pochodzących 
z projektów wspieranych przez instrument 
„Pionier”, podobnych „zaawansowanych 

„Akcelerator” umożliwi przyspieszone 
wdrażanie innowacji pochodzących 
z projektów wspieranych przez instrument 
„Pionier”, podobnych „zaawansowanych 
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programów badawczych” państw 
członkowskich oraz innych filarów 
programów ramowych UE28 w celu 
wsparcia ich wejścia na rynek. Określenie 
projektów wspieranych w ramach innych 
filarów programu „Horyzont Europa” oraz 
poprzednich programów ramowych będzie 
opierać się na odpowiednich metodach, 
takich jak Radar Innowacji.

programów badawczych” państw 
członkowskich z EIT oraz innych filarów 
programów ramowych UE28 w celu 
wsparcia ich wejścia na rynek. Określenie 
projektów wspieranych w ramach innych 
filarów programu „Horyzont Europa” oraz 
poprzednich programów ramowych będzie 
opierać się na odpowiednich metodach, 
takich jak Radar Innowacji.

__________________ __________________

28 Takie jak weryfikacja poprawności 
projektu ERBN, projekty wspierane 
w ramach filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa”, start-
upy powstałe dzięki WWiI Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
działania programu „Horyzont 2020”, 
w szczególności projekty wybrane 
w ramach etapu 2 instrumentu MŚP 
programu „Horyzont 2020” powiązane 
projekty pieczęci doskonałości 
finansowane przez państwa członkowskie,
(istniejące i przyszłe) partnerstwa 
europejskie.

28 Takie jak weryfikacja poprawności 
projektu ERBN, projekty wspierane 
w ramach filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa”, 
działania programu „Horyzont 2020”, 
w szczególności projekty wybrane
w ramach etapu 2 instrumentu MŚP 
programu „Horyzont 2020” powiązane 
projekty pieczęci doskonałości 
finansowane przez państwa członkowskie, 
(istniejące i przyszłe) partnerstwa 
europejskie.

Or. en

Poprawka 203

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Usługi EIC w zakresie 
przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa 
w ramach wsparcia działań i działalności 
instrumentów „Pionier” i „Akcelerator”. 
Celem będzie połączenie wspólnoty EIC 
innowatorów, którzy otrzymali 
finansowanie, w tym finansowanie na 
projekty z pieczęcią doskonałości, 
z inwestorami, partnerami i nabywcami 
publicznymi. Zapewni to szereg usług 
w zakresie coachingu i mentoringu na 
potrzeby działań EIC. Zapewni to 

– Usługi EIC w zakresie 
przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa 
w ramach wsparcia działań i działalności 
instrumentów „Pionier” i „Akcelerator”. 
Celem będzie połączenie wspólnoty EIC 
innowatorów, którzy otrzymali 
finansowanie, w tym finansowanie na 
projekty z pieczęcią doskonałości, 
z inwestorami, partnerami i nabywcami 
publicznymi. Zapewni to szereg usług 
w zakresie coachingu i mentoringu na 
potrzeby działań EIC. Zapewni to 
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innowatorom dostęp do 
międzynarodowych sieci potencjalnych 
partnerów, w tym przemysłowych, w celu 
uzupełnienia łańcucha wartości lub 
rozwijania możliwości rynkowych, a także 
znalezienia inwestorów i innych źródeł 
finansowania prywatnego lub finansowania 
przedsiębiorstw. Działania będą 
obejmować wydarzenia na żywo (np. 
imprezy służące nawiązywaniu kontaktów, 
sesje prezentacyjne), ale również rozwój 
platform kojarzących zainteresowane 
podmioty lub wykorzystanie istniejących 
platform, w ścisłej relacji z pośrednikami 
finansowymi wspieranymi przez InvestEU 
oraz przez grupę EBI. Działania te będą 
również zachęcać do partnerskiej wymiany 
jako źródła uczenia się w ekosystemie 
innowacji, szczególnie dzięki pomocy 
członków rady doradczej wysokiego 
szczebla EIC oraz stypendystów EIC;

innowatorom dostęp do 
międzynarodowych sieci potencjalnych 
partnerów, w tym przemysłowych, w celu 
uzupełnienia łańcucha wartości lub 
rozwijania możliwości rynkowych, a także 
znalezienia inwestorów i innych źródeł 
finansowania prywatnego lub finansowania 
przedsiębiorstw. Działania będą 
obejmować wydarzenia na żywo (np. 
imprezy służące nawiązywaniu kontaktów, 
sesje prezentacyjne), ale również rozwój 
platform kojarzących zainteresowane 
podmioty lub wykorzystanie istniejących 
platform, w ścisłej relacji z pośrednikami 
finansowymi wspieranymi przez InvestEU 
oraz przez grupę EBI. Działania te będą 
również zachęcać do partnerskiej wymiany 
jako źródła uczenia się w ekosystemie 
innowacji, szczególnie dzięki pomocy 
członków rady doradczej wysokiego 
szczebla EIC oraz stypendystów EIC. Te 
dodatkowe działania EIC koncentrujące 
się na przełomowych innowacjach i 
innowacjach wysokiego ryzyka uzupełnią 
podobny portfel działań EIT 
skierowanych do przedsiębiorców, 
innowatorów i przedsiębiorstw typu start-
up.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić obywatelom oczekiwany wpływ innowacji, instrumenty muszą się wzajemnie 
łączyć, a potencjalne synergie muszą zostać maksymalnie zwiększone zgodnie z zasadą 
optymalnego wykorzystania pieniędzy europejskich podatników.

Poprawka 204

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wyzwania EIC, czyli nagrody 
motywacyjne, mające na celu pomoc 
w opracowaniu nowych przełomowych 
innowacji, przyciągnięcie nowych 

– Wyzwania EIC, czyli nagrody 
motywacyjne mające na celu pomoc w 
opracowaniu nowych przełomowych 
innowacji, przyciągnięcie nowych 



PR\1158114PL.docx 131/153 PE625.306v01-00

PL

podmiotów oraz rozwój nowych wspólnot. 
Nagrody uznania EIC będą obejmować 
iCapital, nagrodę motywacyjną dla 
innowacji społecznych oraz nagrodę dla 
kobiet innowatorów. 
29 Struktura nagród zapewni powiązanie 
EIC z innymi częściami programu 
ramowego, w tym z misjami i innymi 
organami finansującymi. Zbadane zostaną 
możliwości współpracy z organizacjami 
(takimi jak przedsiębiorstwa, szkoły 
wyższe, organizacje badawcze, 
akceleratory biznesu, organizacje 
charytatywne i fundacje).

podmiotów oraz rozwój nowych wspólnot. 
Nagrody uznania EIC będą obejmować 
iCapital, nagrodę motywacyjną dla 
innowacji społecznych oraz nagrodę dla 
kobiet innowatorów. 29 Struktura i 
wdrożenie tych nagród zapewni 
powiązanie z innymi częściami programu, 
w tym z misjami i EIT, aby zapewnić 
komplementarność i uniknąć powielania 
działań. Zbadane zostaną możliwości 
współpracy z organizacjami (takimi jak 
przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, 
organizacje badawcze, akceleratory 
biznesu, organizacje charytatywne 
i fundacje).

__________________ __________________

29 Nagrody EIC przejmą zarządzanie 
nagrodami uruchomionymi w ramach 
programu „Horyzont 2020” i przewidują 
opracowanie i wdrożenie nowych nagród 
motywacyjnych i nagród uznania.

29 Nagrody EIC przejmą zarządzanie 
nagrodami przyznawanymi przez Komisję 
uruchomionymi w ramach programu 
„Horyzont 2020” i przewidują 
opracowanie i wdrożenie nowych nagród 
motywacyjnych i nagród uznania.

Or. en

Uzasadnienie

Nagrody EIT to ugruntowana i prestiżowa coroczna praktyka o podobnym zakresie i 
kategoriach, jak te proponowane w ramach Wyzwań EIC. W tym kontekście obie organizacje 
powinny zapewnić, aby nie dochodziło do niepotrzebnego powielania i nakładania się 
działań.

Poprawka 205

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada doradcza wysokiego szczebla (Rada 
EIC) będzie wspierać Komisję we 
realizacji działalności EIC. Oprócz 
doradztwa w zakresie programów prac EIC 
Rada EIC będzie również doradzać w 
kwestii zarządzania i działań następczych. 
Będzie pełnić funkcję komunikacyjną, a jej 
członkowie będą pełnić rolę ambasadorów 

Rada doradcza wysokiego szczebla (Rada 
EIC) będzie wspierać Komisję we 
realizacji działalności EIC. W jej skład 
wejdą m.in. eksperci akademiccy do spraw 
polityki innowacyjnej, organizacje 
badawcze i technologiczne, 
przedsiębiorcy, inwestorzy dysponujący 
kapitałem podwyższonego ryzyka.
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wspierających innowacje w UE. Kanały 
komunikacji obejmą uczestnictwo 
w najważniejszych wydarzeniach 
w dziedzinie innowacji, w mediach 
społecznościowych, utworzenie wspólnoty 
innowatorów EIC, interakcje 
z najważniejszymi mediami ze 
szczególnym naciskiem na innowacje, 
wspólne imprezy z ośrodkami inkubatorów 
i akceleratorów.

W celu wdrożenia EIC Komisja, 
korzystając ze wsparcia Rady EIC, 
zapewni:

· wyraźne zróżnicowanie grup docelowych 
i ich odmiennych potrzeb;

· szczegółowe informacje na temat 
sposobu wdrożenia wsparcia mieszanego 
(dotacja, kapitał własny, pożyczka i 
gwarancja);

· solidny mechanizm systematycznej i 
przeprowadzanej w czasie rzeczywistym 
oceny programu w celu zapewnienia 
szybkiego procesu uczenia się polityki i 
opracowania powtarzalnych wzorców 
innowacyjności, w tym dobór i wdrożenie 
wskaźników;

· współpracę strukturalną między EIC a 
EIT w celu zapewnienia 
komplementarności; EIC będzie 
koncentrowało się na wsparciu 
obiecujących innowatorów na dużą skalę i 
przy wysokim poziomie ryzyka, 
uzupełniając wsparcie EIT dla 
przedsiębiorstw typu start-up i 
przedsiębiorstw rozwijających działalność;

· określenie roli i obowiązków 
kierowników programu;

· określenie narzędzi przyciągania 
inwestorów kapitału wysokiego ryzyka w 
przypadku projektów o wysokim stopniu 
ryzyka;

· określenie celów innowacji w 
odniesieniu do produktu, procesu, 
marketingu i usług;



PR\1158114PL.docx 133/153 PE625.306v01-00

PL

Rada będzie również doradzać w kwestii
programów prac EIC, zarządzania i działań 
następczych. Będzie pełnić funkcję 
komunikacyjną, a jej członkowie będą 
pełnić rolę ambasadorów wspierających 
innowacje w UE. Kanały komunikacji 
obejmą uczestnictwo w najważniejszych 
wydarzeniach w dziedzinie innowacji, 
w mediach społecznościowych, utworzenie 
wspólnoty innowatorów EIC, interakcje 
z najważniejszymi mediami ze 
szczególnym naciskiem na innowacje, 
wspólne imprezy z ośrodkami inkubatorów 
i akceleratorów. Rada Zarządzająca EIT i 
Rada EIC będą ściśle współpracować w 
celu wykorzystania synergii i zwiększenia 
wartości dodanej na rzecz unijnych 
innowatorów i przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 206

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada EIC przedstawi Komisji zalecenia 
dotyczące trendów lub inicjatyw 
w zakresie innowacji, które są potrzebne 
do poprawy i wspierania ekosystemu 
innowacji UE, w tym potencjalnych barier 
regulacyjnych. W ramach swojego 
doradztwa Rada powinna również określić 
nowe obszary innowacji, które należy 
uwzględnić w działaniach w ramach filaru 
„Globalne wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa” i jego misji. W ten sposób 
Rada ma przyczynić się do ogólnej 
spójności programu „Horyzont Europa”.

Rada EIC, w porozumieniu z Radą 
Zarządzającą EIT, przedstawi Komisji 
zalecenia dotyczące trendów lub inicjatyw 
w zakresie innowacji, które są potrzebne 
do poprawy i wspierania ekosystemu 
innowacji UE, w tym potencjalnych barier 
regulacyjnych. W ramach swojego 
doradztwa Rada powinna również określić 
nowe obszary innowacji, które należy 
uwzględnić w działaniach w ramach filaru 
„Globalne wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa” i jego misji. W ten sposób 
Rada ma przyczynić się do ogólnej 
spójności programu „Horyzont Europa”.

Or. en
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Poprawka 207

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE musi również dążyć do stworzenia 
ekosystemów, które wspierają innowacje 
społeczne i innowacje w sektorze 
publicznym oprócz innowacji 
w przedsiębiorstwach prywatnych. Sektor 
instytucji rządowych i samorządowych 
musi stać się innowacyjny 
i zmodernizować się, aby móc wspierać 
zmiany przepisów i zarządzania, które są 
niezbędne do wspierania wprowadzania na 
szeroką skalę nowych technologii oraz 
sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu 
publicznemu na bardziej wydajne 
i skuteczne świadczenie usług. Innowacje 
społeczne mają zasadnicze znaczenie dla 
poprawy dobrobytu naszych społeczeństw.

UE musi również dążyć do stworzenia 
ekosystemów, które wspierają innowacje 
społeczne i innowacje w sektorze 
publicznym oprócz innowacji 
w przedsiębiorstwach prywatnych. Sektor 
instytucji rządowych i samorządowych 
musi stać się innowacyjny 
i zmodernizować się, aby móc wspierać 
zmiany przepisów i zarządzania, które są 
niezbędne do wspierania wprowadzania na 
szeroką skalę nowych technologii oraz 
sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu 
publicznemu na bardziej wydajne 
i skuteczne świadczenie usług. Innowacje 
społeczne mają zasadnicze znaczenie dla 
poprawy dobrobytu naszych społeczeństw.

Jako największa unijna sieć innowacji 
EIT będzie odgrywał ważną rolę w 
realizacji tego priorytetu. EIT łączy 
krajowe i regionalne ekosystemy 
innowacji za pośrednictwem swoich 
wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI). 
Działają one na rzecz pożądanej 
międzyregionalnej współpracy, łącząc 
ekosystemy innowacji na 
ogólnoeuropejską skalę.

Or. en

Uzasadnienie

Jako największa europejska sieć innowacji EIT jest najlepiej przygotowany do wspierania 
tego priorytetu.

Poprawka 208

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pierwszej kolejności Komisja 
zorganizuje forum EIC dla organów 
publicznych państw członkowskich 
i krajów stowarzyszonych 
odpowiedzialnych za krajowe strategie 
polityczne i programy w zakresie 
innowacji, w celu promowania koordynacji 
i dialogu na temat rozwoju unijnego 
ekosystemu innowacji. W ramach forum 
EIC Komisja:

W pierwszej kolejności Komisja 
zorganizuje forum innowacji dla organów 
publicznych państw członkowskich 
i krajów stowarzyszonych 
odpowiedzialnych za krajowe strategie 
polityczne i programy w zakresie 
innowacji, w celu promowania koordynacji 
i dialogu na temat rozwoju unijnego 
ekosystemu innowacji. W ramach forum 
innowacji zainteresowane strony i organy 
Unii, w tym EIT, Rada EIC i Komisja:

Or. en

Poprawka 209

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wzmocni koordynację między 
krajowymi programami innowacji a EIC, 
aby pobudzić synergię operacyjną 
i uniknąć powielania, poprzez wymianę 
danych dotyczących programów i ich 
realizacji, zasobów i wiedzy fachowej, 
poprzez analizę i monitorowanie tendencji 
w zakresie technologii i innowacji, a także 
poprzez połączenie społeczności 
innowatorów;

– wzmocnią koordynację między 
krajowymi programami innowacji a EIT 
oraz EIC, aby pobudzić synergię 
operacyjną i uniknąć powielania, poprzez 
wymianę danych dotyczących programów 
i ich realizacji, zasobów i wiedzy 
fachowej, poprzez analizę i monitorowanie 
tendencji w zakresie technologii 
i innowacji, a także poprzez połączenie 
społeczności innowatorów;

Or. en

Poprawka 210

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania będą realizowane w celu Działania będą realizowane w celu 
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zapewnienia efektywnej 
komplementarności różnych rodzajów 
działań EIC oraz ich szczególnego nacisku 
na innowacje przełomowe, przy czym 
działania te będą prowadzone przez 
państwa członkowskie i kraje 
stowarzyszone, a także inicjatywy 
prywatne, w celu wspierania wszystkich 
rodzajów innowacji, docierania do 
wszystkich innowatorów w całej UE oraz 
zapewnienia im zwiększonego 
i odpowiedniego wsparcia.

zapewnienia efektywnej 
komplementarności różnych rodzajów 
działań EIT i EIC oraz ich szczególnego 
nacisku na innowacje, przy czym działania 
te będą prowadzone przez państwa 
członkowskie i kraje stowarzyszone, 
a także inicjatywy prywatne, w celu 
wspierania wszystkich rodzajów innowacji, 
docierania do wszystkich innowatorów 
w całej UE oraz zapewnienia im 
zwiększonego i odpowiedniego wsparcia.

Or. en

Poprawka 211

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu UE będzie: W tym celu zaangażowane organy UE 
będą:

Or. en

Poprawka 212

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– promować i współfinansować 
wspólne programy na rzecz innowacji 
zarządzane przez organy odpowiedzialne 
za publiczne krajowe, regionalne lub 
lokalne strategie polityczne i programy 
w zakresie innowacji, do których włączyć 
się mogą podmioty prywatne wspierające 
innowacje i innowatorów. Takie wspólne 
programy oparte na zapotrzebowaniu
mogą być ukierunkowane, między innymi, 
na wsparcie na wczesnym etapie oraz 

– promować i współfinansować 
wspólne programy na rzecz innowacji 
zarządzane przez organy odpowiedzialne 
za publiczne krajowe, regionalne lub 
lokalne strategie polityczne i programy 
w zakresie innowacji, do których włączyć 
się powinny podmioty prywatne 
wspierające innowacje i innowatorów. 
Takie wspólne programy oparte na podaży 
i popycie mogą być ukierunkowane, 
między innymi, na wsparcie na wczesnym 
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wsparcie studiów wykonalności, 
współpracę między ośrodkami 
akademickimi a przedsiębiorstwami, 
wsparcie dla badań opartych na 
współpracy MŚP z sektora 
zaawansowanych technologii, 
umiędzynarodowienie MŚP, analizę rynku 
i rozwój, cyfryzację MŚP o niskim 
poziomie zaawansowania 
technologicznego, instrumenty finansowe 
na potrzeby innowacyjnych działań 
bliskich wprowadzeniu na rynek lub na 
potrzeby wprowadzania na rynek, 
innowacje społeczne. Mogą one również 
obejmować wspólne inicjatywy w zakresie 
zamówień publicznych, umożliwiające 
komercjalizację innowacji w sektorze 
publicznym, w szczególności wspierające 
rozwój nowej polityki. Mogłoby to być 
szczególnie skuteczne w pobudzaniu 
innowacji w obszarach usług publicznych 
i w zapewnianiu możliwości rynkowych 
dla europejskich innowatorów;

etapie oraz wsparcie studiów 
wykonalności, współpracę między 
ośrodkami akademickimi, organizacjami 
badawczymi i przedsiębiorstwami, 
umiędzynarodowienie MŚP, analizę rynku 
i rozwój, cyfryzację MŚP o niskim 
poziomie zaawansowania 
technologicznego, instrumenty finansowe 
na potrzeby innowacyjnych działań 
bliskich wprowadzeniu na rynek lub na 
potrzeby wprowadzania na rynek, 
innowacje społeczne. Mogą one również 
obejmować wspólne inicjatywy w zakresie
zamówień publicznych, umożliwiające 
komercjalizację innowacji w sektorze 
publicznym, w szczególności wspierające 
rozwój nowej polityki. W przypadku 
zarządzania na szczeblu lokalnym 
przedmiotowe programy powinny 
umożliwiać partnerstwa ponadnarodowe i 
powinny być spójne ze strategiami 
inteligentnej specjalizacji 
zaangażowanych regionów. Mogłoby to 
być szczególnie skuteczne w pobudzaniu 
innowacji w obszarach usług publicznych 
i w zapewnianiu możliwości rynkowych 
dla europejskich innowatorów;

Or. en

Uzasadnienie

Program europejskich ekosystemów innowacji ma na celu wspieranie lokalnych, 
regionalnych i krajowych ekosystemów innowacji. Aby zapewnić spójność, masę krytyczną i 
komplementarność, ukierunkowane terytorialnie lokalne ekosystemy innowacji powinny być 
zachęcane do współpracy na szczeblu europejskim w ramach ich odpowiednich strategii 
inteligentnej specjalizacji, co otwiera drogę do synergii z EFRR.

Poprawka 213

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Charakter i skala wyzwań związanych 
z innowacjami wymagają łączenia 
i mobilizacji podmiotów i zasobów na 

Charakter i skala wyzwań związanych 
z innowacjami wymagają łączenia 
i mobilizacji podmiotów i zasobów na 
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skalę europejską poprzez wspieranie 
współpracy transgranicznej. Istnieje 
potrzeba zniesienia podziałów pomiędzy 
dyscyplinami i wzdłuż łańcuchów wartości 
oraz wspierania tworzenia otoczenia 
sprzyjającego efektywnej wymianie 
wiedzy ogólnej i fachowej oraz rozwojowi 
i przyciąganiu talentów związanych 
z przedsiębiorczością.

skalę europejską poprzez wspieranie 
współpracy transgranicznej. Istnieje 
potrzeba zniesienia podziałów pomiędzy 
dyscyplinami i wzdłuż łańcuchów wartości 
oraz wspierania tworzenia otoczenia 
sprzyjającego efektywnej wymianie 
wiedzy ogólnej i fachowej oraz rozwojowi 
i przyciąganiu talentów związanych 
z przedsiębiorczością.

EIT podejmie te wyzwania zgodnie z 
celami strategicznymi na lata 2021–2027, 
które zostaną określone we wniosku 
ustawodawczym dotyczącym 
strategicznego planu innowacji EIT.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że cele EIT na lata 2021–2027 zostaną określone w jego 
strategicznym planie innowacji przyjętym na wniosek Komisji przez Parlament Europejski i 
Radę. EIT zaproponował już cztery nowe inicjatywy na okres po 2020 r., które powinny 
zostać wdrożone w dziedzinie bezpieczeństwa, sektora kultury i sektora kreatywnego, migracji 
i gospodarki wodnej.

Poprawka 214

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie odgrywać większą rolę we 
wzmacnianiu zrównoważonych 
ekosystemów innowacji w całej Europie. 
W szczególności EIT będzie nadal działać 
głównie za pośrednictwem wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI) – działających 
na szeroką skalę europejskich partnerstw, 
które zajmują się konkretnymi 
wyzwaniami społecznymi. Będzie nadal 
wzmacniać ekosystemy innowacji wokół 
tych wspólnot, wspierając integrację badań 
naukowych, innowacji i edukacji. Ponadto 
EIT przyczyni się do wypełnienia 
istniejących luk w zakresie efektywności 
innowacji w całej Europie poprzez 
poszerzenie zakresu Regionalnego 

EIT będzie odgrywać większą rolę we 
wzmacnianiu zrównoważonych 
ekosystemów innowacji w całej Europie, 
dostarczając rozwiązań dla najpilniejszych 
globalnych wyzwań stojących przed 
naszymi społeczeństwami. 
W szczególności EIT będzie nadal działać 
głównie za pośrednictwem wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI) – działających 
na szeroką skalę europejskich partnerstw, 
które zajmują się konkretnymi 
wyzwaniami społecznymi. Będzie nadal 
wzmacniać ekosystemy innowacji wokół 
tych wspólnot, wspierając integrację badań 
naukowych, innowacji i edukacji. Ponadto 
EIT przyczyni się do wypełnienia 
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Systemu Innowacji. EIT będzie 
współpracować z ekosystemami innowacji, 
które wykazują wysoki potencjał 
innowacyjny w oparciu o strategię, 
dostosowanie tematyczne i oddziaływanie, 
w ścisłej synergii z strategiami 
i platformami inteligentnej specjalizacji.

istniejących luk w zakresie efektywności 
innowacji w całej Europie poprzez 
poszerzenie zakresu Regionalnego 
Systemu Innowacji. EIT będzie 
współpracować z ekosystemami innowacji, 
które wykazują wysoki potencjał 
innowacyjny w oparciu o strategię, 
dostosowanie tematyczne i oddziaływanie, 
w ścisłej synergii z strategiami 
i platformami inteligentnej specjalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wyjaśniono w tekście, EIT ma kluczowe znaczenie dla wdrażania ekosystemów innowacji 
w całej Europie i podejmowania największych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Poprawka 215

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zwiększenie skuteczności 
istniejących WWiI i ustanowienie nowych 
WWiI w ograniczonej liczbie obszarów 
tematycznych;

– Zwiększenie skuteczności 
istniejących WWiI i ustanowienie nowych 
WWiI w celu stawienia czoła globalnym 
wyzwaniom;

Or. en

Uzasadnienie

EIT koncentruje się na największych zmianach stojących przed społeczeństwem. 
Ustanowienie szczegółowych celów EIT na lata 2021–2027, a także nowych WWiI będzie 
odbywało się w oparciu o strategiczny plan innowacji EIT przyjęty przez Parlament 
Europejski i Radę na wniosek Komisji z uwzględnieniem odpowiedniej oceny wpływu.

Poprawka 216

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 4 a 
(nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Nagrody EIT, tj. dobrze 
ugruntowane nagrody uznania EIT, 
służące wspieraniu opracowywania 
nowatorskich rozwiązań dla globalnych 
wyzwań.

Or. en

Uzasadnienie

Nagrody EIT to dobrze ugruntowane i cieszące się szerokim uznaniem narzędzie, które należy 
zachować i wzmacniać, unikając przy tym niepotrzebnych powieleń z proponowanymi 
Wyzwaniami EIC.

Poprawka 217

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.3. Nowe rozwiązania na rynku 3.2.3. Nowe rozwiązania globalnych 
problemów.

Or. en

Uzasadnienie

Działalność EIT nie dotyczy jakichkolwiek rozwiązań, lecz koncentruje się na rozwiązaniach 
dla wyzwań społecznych.

Poprawka 218

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wsparcie na rzecz rozwoju nowych 
produktów i usług, w przypadku których 
podmioty z trójkąta wiedzy będą 
współpracować w celu przygotowania
rozwiązań do wprowadzenia na rynek;

– Wsparcie na rzecz przekształcania 
badań naukowych w rozwój nowych 
produktów, usług i rynków, w przypadku 
których podmioty z trójkąta wiedzy będą 
współpracować w celu dostarczenia
rozwiązań dla globalnych wyzwań;
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Or. en

Poprawka 219

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – akapit 2 – tiret 2 a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Pełna integracja całego łańcucha 
wartości innowacji: od ucznia do
przedsiębiorcy, od pomysłu do produktu, 
od laboratorium do klienta. Obejmuje to 
wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up 
i rozwijających się przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 220

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Planowanie i realizacja działalności 
EIT w celu maksymalnego wykorzystania
synergii i komplementarności 
z działaniami w ramach filaru „Globalne 
wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa”;

– Planowanie i realizacja działalności 
EIT w celu maksymalnego wykorzystania 
synergii i komplementarności 
z działaniami w ramach filaru „Otwarta 
nauka” i „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność europejskiego 
przemysłu”;

Or. en

Uzasadnienie

EIT umożliwia wykorzystanie wyników badań naukowych na rynku.

Poprawka 221

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – akapit 2 – tiret 3 a 
(nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Udostępnianie i 
rozpowszechnianie innowacyjnych 
praktyk i nabytych doświadczeń oraz 
wnoszenie wkładu w politykę innowacyjną 
w Europie, w stosownych przypadkach w 
połączeniu z innymi częściami programu 
„Horyzont Europa” i w ścisłej współpracy 
z nimi.

Or. en

Poprawka 222

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. DZIELENIE SIĘ 
DOSKONAŁOŚCIĄ33

1. SZERZENIE DOSKONAŁOŚCI33

__________________ __________________

33 Zastosowane zostanie kryterium oparte 
na doskonałości w zakresie badań 
naukowych i innowacji w celu 
zidentyfikowania tych państw 
członkowskich i państw stowarzyszonych, 
w których ustanowione muszą zostać 
podmioty prawne, aby kwalifikowały się 
one do składania wniosków jako 
koordynatorzy w ramach „dzielenia się 
doskonałością”. Kryterium to obejmie 
ogólne wyniki gospodarcze (PKB), 
efektywność badań naukowych 
i efektywność innowacyjności w ujęciu 
łącznym, znormalizowane do wielkości 
danych państw. Państwa określone 
w ramach tego kryterium to „kwalifikujące 
się państwa” w kontekście „dzielenia się 
doskonałością”. Na podstawie art. 349 
TFUE podmioty prawne z regionów 
najbardziej oddalonych będą w pełni 
kwalifikować się jako koordynatorzy 
w ramach „dzielenia się doskonałością”.

Zastosowane zostanie kryterium oparte na 
doskonałości w zakresie badań naukowych 
i innowacji w celu zidentyfikowania tych 
państw członkowskich i państw 
stowarzyszonych, w których ustanowione 
muszą zostać podmioty prawne, aby 
kwalifikowały się one do składania 
wniosków jako koordynatorzy w ramach 
„szerzenia doskonałości”. Kryterium to 
obejmie ogólne wyniki gospodarcze 
(PKB), efektywność badań naukowych 
i efektywność innowacyjności w ujęciu 
łącznym, znormalizowane do wielkości 
danych państw. Państwa określone 
w ramach tego kryterium to „kwalifikujące 
się państwa” w kontekście „szerzenia 
doskonałości”. Na podstawie art. 349 
TFUE podmioty prawne z regionów 
najbardziej oddalonych będą w pełni 
kwalifikować się jako koordynatorzy 
w ramach „szerzenia doskonałości”.
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Or. en

Poprawka 223

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 4 – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmniejszenie dysproporcji w efektywności 
badań naukowych i innowacji dzięki 
wymianie wiedzy ogólnej i fachowej 
w całej UE pomoże państwom i regionom, 
które pozostają w tyle pod względem 
badań naukowych i innowacji, w tym
regionom najbardziej oddalonym UE, 
w osiągnięciu konkurencyjnej pozycji 
w globalnych łańcuchach wartości. Można 
również podjąć działania mające na celu 
wspieranie przepływu mózgów w całej 
europejskiej przestrzeni badawczej oraz 
lepsze wykorzystanie istniejących 
infrastruktur badawczych (oraz 
ewentualnie wspólnie zarządzanych 
programów UE) w określonych państwach 
poprzez mobilność naukowców 
i innowatorów.

Zmniejszenie dysproporcji w efektywności 
badań naukowych i innowacji dzięki 
wymianie wiedzy ogólnej i fachowej 
w całej UE pomoże państwom i regionom, 
które pozostają w tyle pod względem 
badań naukowych i innowacji, w tym 
regionom najbardziej oddalonym UE, 
w osiągnięciu konkurencyjnej pozycji 
w globalnych łańcuchach wartości. Można 
również podjąć działania mające na celu 
wspieranie przepływu mózgów w całej 
europejskiej przestrzeni badawczej oraz 
lepsze wykorzystanie istniejących 
infrastruktur badawczych (oraz 
ewentualnie wspólnie zarządzanych 
programów UE) w określonych państwach 
poprzez mobilność i współpracę wirtualną 
naukowców i innowatorów.

Or. en

Poprawka 224

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 4 – punkt 1 – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Łączenie w zespoły w celu 
tworzenia nowych centrów doskonałości 
lub modernizacji istniejących 
w kwalifikujących się państwach, 
w oparciu o partnerstwa pomiędzy 
czołowymi instytucjami naukowymi 
i instytucjami partnerskimi;

– Łączenie w zespoły w celu 
tworzenia nowych centrów doskonałości 
lub modernizacji istniejących 
w kwalifikujących się państwach, 
w oparciu o partnerstwa na wszystkich 
etapach badań naukowych pomiędzy 
czołowymi instytucjami naukowymi 
i instytucjami partnerskimi. Wnioskodawcy 
muszą jasno wykazać, że projekty są 
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powiązane z krajowymi lub regionalnymi 
strategiami, aby móc ubiegać się o 
finansowanie w ramach przedmiotowego 
ogólnego kierunku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić powiązania między działaniami w ramach programu „Horyzont Europa”, 
priorytetami krajowymi i regionalnymi i funduszami.

Poprawka 225

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 4 – punkt 1 – akapit 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Tworzenie partnerstw w celu 
znacznego wzmocnienia szkoły wyższej 
lub organizacji badawczej 
z kwalifikującego się państwa w określonej 
dziedzinie poprzez powiązanie go ze 
znajdującymi się w czołówce 
międzynarodowej instytucjami 
badawczymi z innych państw 
członkowskich lub krajów 
stowarzyszonych.

– Tworzenie partnerstw w celu 
znacznego wzmocnienia szkoły wyższej 
lub organizacji badawczej 
z kwalifikującego się państwa w określonej 
dziedzinie, na wszystkich etapach badań 
naukowych, poprzez powiązanie go ze 
znajdującymi się w czołówce 
międzynarodowej instytucjami 
badawczymi z innych państw 
członkowskich lub krajów 
stowarzyszonych. Wnioskodawcy muszą 
jasno wykazać, że projekty są powiązane z 
krajowymi lub regionalnymi strategiami, 
aby móc ubiegać się o finansowanie w 
ramach przedmiotowego ogólnego 
kierunku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić powiązania między działaniami w ramach programu „Horyzont Europa”, 
priorytetami krajowymi i regionalnymi i funduszami.

Poprawka 226

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 4 – punkt 1 – akapit 3 – tiret 4 a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „Inicjatywy w zakresie 
doskonałości” w celu wspierania nowych 
pomysłów mających na celu ulepszenie 
systemów badań naukowych i innowacji w 
kwalifikujących się państwach. Działania 
powinny uzupełniać pozostałe ogólne 
kierunki tego priorytetu, unikając przy 
tym nakładania się, i powinny być zgodne 
z regionalnymi i krajowymi strategiami. 
Ocena zostanie przeprowadzona we 
współpracy z czołowymi 
międzynarodowymi instytucjami 
badawczymi z innych państw 
członkowskich lub krajów 
stowarzyszonych. Wnioskodawcy muszą 
jasno wykazać, że projekty są powiązane z 
krajowymi lub regionalnymi strategiami, 
aby móc ubiegać się o finansowanie w 
ramach przedmiotowego ogólnego 
kierunku.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie niedostatecznie rozszerzamy instrumenty poza tworzenie zespołów, partnerstw, 
katedr EPB i COST. Należy stworzyć bardziej otwarty, całkowicie oddolny program, aby 
stworzyć możliwości dla mniej rozwiniętych państw członkowskich w celu opracowania 
doskonałej inicjatywy otwartej dla wszystkich typów zainteresowanych stron służącej 
wzmocnieniu krajowych i regionalnych systemów badań naukowych i innowacji. Zaproszenia 
będą przewidywały współpracę lub udział jednego beneficjenta (wyłącznie dla instytucji 
publicznych). Należy wzmocnić powiązania między działaniami w ramach programu 
„Horyzont Europa”, priorytetami krajowymi i regionalnymi i funduszami.

Poprawka 227

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 4 – punkt 1 – akapit 3 – tiret 4 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Rozszerzenie stypendiów, aby 
umożliwić naukowcom dowolnej 
narodowości nabywanie i przekazywanie 
nowej wiedzy oraz pracę nad badaniami 
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naukowymi i innowacjami w państwach 
objętych programem zapewnienia 
szerszego uczestnictwa. Program ten 
będzie powiązany z odpowiednimi 
działaniami uzupełniającymi w ramach 
innych części programu, w szczególności 
w ramach działań „Maria Skłodowska-
Curie”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć i wspierać mobilność w kierunku „państw objętych programem zapewnienia 
szerszego uczestnictwa”. Rozszerzenie stypendiów może również zachęcić naukowców, którzy 
opuścili „państwa objęte programem zapewnienia szerszego uczestnictwa”, do powrotu i 
dzielenia się doświadczeniem i wiedzą fachową, którą zdobyli za granicą. Z tego powodu 
inicjatywa, która jest już pilotowana w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, powinna 
być kontynuowana i rozwijana w ramach programu „Horyzont Europa”.

Poprawka 228

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 4 – punkt 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten obszar interwencji będzie wspierał 
cele szczegółowe programu „Horyzont 
Europa”: szerzenie i łączenie doskonałości 
w całej UE; wzmacnianie tworzenia 
wysokiej jakości wiedzy; zwiększenie 
międzysektorowej, międzydyscyplinarnej 
współpracy transgranicznej.

Priorytet „szerzenie doskonałości” będzie 
wspierał cele szczegółowe programu 
„Horyzont Europa”: szerzenie i łączenie 
doskonałości w całej UE; wzmacnianie 
tworzenia wysokiej jakości wiedzy; 
zwiększenie międzysektorowej, 
międzydyscyplinarnej współpracy 
transgranicznej. Wszystkie działania 
powinny zachęcać do synergii z innymi 
funduszami krajowymi i unijnymi, w 
szczególności z EFRR, polityką spójności i 
ESF+, zgodnie z regionalnymi strategiami 
badań naukowych i innowacji 
dotyczącymi inteligentnej specjalizacji 
oraz z programami operacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

W miarę możliwości nagłówek „szerzenie doskonałości” powinien być zgodny z krajowymi i 
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regionalnymi strategiami.

Poprawka 229

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Integracyjne i bezpieczne
społeczeństwo

5. Integracyjne i kreatywne
społeczeństwo

Or. en

Poprawka 230

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Bezpieczne społeczeństwa

Or. en
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UZASADNIENIE

Gospodarka Europy opiera się na jej zdolności do wytwarzania wysokiej wartości dodanej 
oraz najwyższej klasy umiejętności, usług i produktów. Jednocześnie kwestionowane są 
wartości epoki oświecenia stanowiące podstawy dla europejskich demokracji i Unii 
Europejskiej. Wzmacnianie idei wolnych, otwartych i niezależnych badań naukowych musi 
stanowić jedną z prerogatyw europejskiej polityki. Ponadto, nasze społeczeństwo stoi w 
obliczu wyjątkowych wyzwań wynikających z dłuższego średniego trwania życia, coraz 
bardziej zwiększającej się potrzeby rozwiązania kwestii ogromnych populacji miejskich i 
globalnego obciążania zasobów. W tym kontekście inwestycje w badania naukowe i 
innowacje są kluczem do znalezienia innowacyjnych i dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb rozwiązań dla naszych wyzwań oraz zapewnienia w nadchodzących latach wysokiego 
standardu życia dla wszystkich Europejczyków. 

Niezależne badania naukowe i innowacje są głównym czynnikiem stymulującym tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Umożliwiają one 
naszym instytucjom badawczym i gałęziom przemysłu rozwijanie nowych pomysłów, 
promowanie nowatorskich rozwiązań, a przy tym rozpowszechnianie wiedzy, szkolenie 
wysoko wykwalifikowanych pracowników, przyciąganie kapitału i inwestycji oraz tworzenie 
nowych rynków. Jeżeli Unia Europejska zamierza zachować czołową pozycję w zakresie 
nowych technologii oraz odzyskać ją w zaniedbanych obszarach, musimy być gotowi do 
poświęcenia niezbędnych zasobów. 

Program „Horyzont Europa” ma szansę stać się wzorcowym programem ramowym. 
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji Europejskiej zakładające 
„ewolucję bez rewolucji”. Program ramowy „Horyzont 2020”, poprzedni program ramowy, 
odniósł sukces na wielu płaszczyznach, a instrumenty i struktury, które przyczyniły się do 
niego należy wzmocnić. Niemniej bardzo istotne jest także, aby być w pełni uczciwym w 
kwestii uznania niedociągnięć w realizacji programu „Horyzont 2020” i odważnie 
proponować nowe, ambitne i kreatywne rozwiązania, które lepiej odpowiadają potrzebom 
europejskich naukowców, twórców i innowatorów. 

Z tego powodu podczas wdrażania programu „Horyzont 2020” i w celu przygotowania 
niniejszego sprawozdania, sprawozdawca utrzymywał ścisły kontakt z beneficjentami 
programu. Ich opinie i spostrzeżenia stanowiły podstawę dla propozycji przedstawianych w 
niniejszym sprawozdaniu. 

Czas na przygotowanie tego projektu był bardzo ograniczony. Komisja opublikowała swój 
wniosek w dniu 7 czerwca 2018 r., a niniejszy projekt sprawozdania przedstawiono niecały 
miesiąc później. Wiązało się to z ogromnym wysiłkiem, który podkreśla zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego i osobiste zaangażowanie sprawozdawcy, aby zapewnić pewność i 
ciągłość prawną oraz dostarczyć program w jak najkrótszym możliwym czasie. W sektorze, 
który stale się zmienia i ewoluuje, szybkość ma zasadnicze znaczenie. Sprawozdawca ma 
nadzieję, że Rada i państwa członkowskie również podejmą to wyzwanie.

Budżet: od słów do czynów

Europa inwestuje mniej w badania naukowe i innowacje niż inne kraje, takie jak USA i 
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Japonia. Chiny nadrabiają zaległości, posiadając trzykrotnie wyższy niż UE wskaźnik tempa 
wzrostu innowacyjności. Chociaż te zapóźnienia nie wynikają wyłącznie z przeznaczanych 
funduszy publicznych, nie ulega wątpliwości, że unijne pieniądze mogą i powinny być 
wykorzystywane znacznie lepiej, aby pozyskiwać niezbędne inwestycje prywatne. Dlatego 
jeśli Europa ma się rozwijać i czerpać korzyści jako centrum innowacji, musi przeznaczyć 
niezbędne środki finansowe na program „Horyzont Europa”. 

W kolejnym długoterminowym budżecie unijnym na lata 2021–2027 Komisja planuje 
przeznaczyć około 83,5 mld EUR na badania naukowe i innowacje (w cenach stałych). Jest to 
kwota mniejsza niż ta, do której zobowiązały się państwa członkowskie, i zdecydowanie 
nieodpowiadająca potrzebom sektora badań naukowych i innowacji. Jeśli kiedykolwiek 
zamierzano osiągnąć cel w postaci 3 % PKB na inwestycje w badania naukowe i rozwój, 
ustalony przez państwa członkowskie i ich szefów ponad dekadę temu, jesteśmy na dobrej 
drodze, aby ponieść porażkę. Program „Horyzont 2020” jest dowodem, że zasoby budżetowe 
są niewystarczające. Program ucierpiał z powodu znacznej liczby nadsubskrypcji, ponieważ 
wraz z rozwojem i udoskonalaniem europejskich branż, MŚP i instytutów badawczych, 
wykładniczo wzrastała liczba konkurujących ze sobą doskonałych wniosków. Niestety 
niedofinansowanie doprowadziło do odrzucenia wielu doskonałych wniosków, w wyniku 
czego odpowiednie projekty zostały one opóźnione lub zarzucone. Sama Komisja szacuje, że 
byłoby konieczne ponad 160 mld EUR, aby móc sfinansować wszystkie doskonałe wnioski w 
ramach programu „Horyzont 2020”.

W związku z tym sprawozdawca proponuje podwyższenie budżetu programu „Horyzont 
Europa” do kwoty 120 mld EUR w cenach stałych. Należy podkreślić, że wskazana kwota 
jest nadal niższa od kwoty, która byłaby optymalna dla działania programu, i po prostu 
przekłada zobowiązania Rady do osiągnięcia 3-procentowego celu na liczby. Przedmiotowy 
budżet powinien umożliwić programowi „Horyzont Europa” zapewnienie obywatelom UE 
lepszych rezultatów pod względem doskonałości, wspólnych badań, stopniowych i 
przełomowych innowacji, wspierania osiągania celów w dziedzinie energii, cyfryzacji, 
bezpieczeństwa i klimatu. Sprawozdawca wzywa Radę do wywiązania się z własnych 
zobowiązań podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Zapewnienie sprawnego procesu planowania strategicznego

Sprawozdawca uważa wniosek Komisji za niejasny, jeśli chodzi o treść i cele procesu 
planowania strategicznego. Chociaż rozumie on potrzebę pewnej elastyczności odnośnie do 
wdrażania programu, nie jest on zwolennikiem dawania „wolnej ręki” i decydowania o 
priorytetach w ramach planowania strategicznego i programów prac bez nadzoru ze strony 
Parlamentu. Odnosi się to również do sytuacji, w których istotne elementy wdrażania 
programu, takie jak misje i partnerstwa strategiczne, są określone w ramach przedmiotowego 
procesu. Określanie takich elementów należy i powinno nadal należeć do prerogatyw 
współprawodawców. Sprawozdawca wyraża silne przekonanie, że planowanie strategiczne 
powinno obejmować bardziej systematyczne konsultacje pomiędzy współprawodawcami i 
Komisją. Z wyżej wymienionych powodów sprawozdawca proponuje, aby planowanie 
strategiczne było przedstawiane w drodze aktu delegowanego, umożliwiając w ten sposób 
Parlamentowi i Radzie wyrażenie zgody przed jego wdrożeniem. 

Ponadto program „Horyzont 2020” był krytykowany za niewystarczającą przejrzystość w 
odniesieniu do współpracy między Komisją Europejską a państwami członkowskimi, w 
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szczególności w odniesieniu do procedur komitetowych i przygotowywania programów prac. 
Sprawozdawca ma nadzieję, że przedmiotowy wniosek pomoże zaradzić tej sytuacji, dając 
większą gwarancję zainteresowanym stronom, z którymi, wraz z Parlamentem Europejskim i 
Radą, prowadzi się konsultacje w trakcie procesu.

Z projektu Komisji nie wynika też jasno, co planowanie strategiczne miałoby obejmować. 
Sprawozdawca jest zdania, że powinno ono obejmować jasną definicję prawną oraz wykazy 
misji i partnerstw, a także jasność co do istniejących mechanizmów w celu wsparcia 
powiązań z innymi funduszami UE, takimi jak fundusze strukturalne i program Kreatywna 
Europa.

Wzmocnienie współpracy przez partnerstwa strategiczne

Identyczna niejasność dotyczy roli partnerstw w ramach programu „Horyzont Europa”. 
Wspólne inicjatywy technologiczne stanowiły nieodłączną część sukcesu programu 
„Horyzont 2020”. Były one szczególnie użyteczne w obszarach, w których występują braki w 
zakresie badań naukowych i innowacji w Unii, stanowiły także niezbędną platformę 
współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, wspierając inwestycje i tworząc 
wartość dodaną. Sprawozdawca uważa zatem, że ważne jest, aby program „Horyzont Europa” 
zapewniał ciągłość tych wspólnych inicjatyw technologicznych, które odniosły szczególny 
sukces. 

To samo dotyczy wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT). Misją wspólnot wiedzy i innowacji EIT jest dostarczanie rozwiązań dla 
najpilniejszych globalnych wyzwań, jakim społeczeństwo musi stawić czoła. Wspólnoty 
wiedzy i innowacji EIT już teraz prowadzą działania związane z globalnymi wyzwaniami, 
dlatego należy je utrzymać i wzmocnić. Ponadto, jako największa sieć innowacji w Europie, 
EIT jest najlepiej przygotowany do odegrania ważnej roli w odniesieniu do priorytetu 
„Europejskie ekosystemy innowacji” w ramach programu. Wobec powyższego sprawozdawca 
proponuje zwiększyć budżet EIT, aby umożliwić zachowanie ciągłości jego działań w 
zakresie edukacji, badań naukowych i innowacji, a także uruchomienie nowych WWiI 
będących obecnie w przygotowaniu, w tym w obszarze migracji oraz sektora kultury i sektora 
kreatywnego. 

Nowe mechanizmy badań naukowych i innowacji: szybka ścieżka dla systemu badań 
naukowych i innowacji oraz Europejska Rada ds. Innowacji

Proponowany wzrost budżetu spowodowałby również uwolnienie większych środków na 
nowy element programu: „Szybką ścieżkę dla badań naukowych i innowacji”. Będzie ona 
wspierać dalsze oddolne, wspólne projekty, a jej mocnym punktem będzie: maksymalnie 6-
miesięczny czas na przydzielenie dotacji. Ta procedura powinna zostać wdrożona w 15 % 
wszystkich działań w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach klastrów, EIC i części 
„Szerzenie doskonałości”, zapewniając wnioskodawcom szybszy dostęp do funduszy, 
szczególnie potrzebnych w słabiej rozwiniętych państwach członkowskich, w celu 
sprawdzenia ich pomysłów w zakresie od badań podstawowych do zastosowań zbliżonych do 
rynkowych.

W Europie brakuje wsparcia dla tworzących nowe rynki radykalnych innowacji. Aby 
wyeliminować tę lukę, Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument: Europejską 
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Radę ds. Innowacji. Sprawozdawca zgadza się z celem instrumentu, ale stwierdza, że wniosek
nie zawiera pełnej odpowiedzi na istotne pytania dotyczące wdrażania. Niektóre aspekty, 
które należy wyjaśnić w celu zapewnienia skutecznego wdrażania EIC, obejmują cele 
innowacji instrumentów w zakresie produktu, procesu, wprowadzania do obrotu i usług; 
zróżnicowanie grup docelowych i ich odmiennych potrzeb; rolę kierowników programów i 
działanie proponowanego wsparcia mieszanego (dotacja, kapitał własny, pożyczka i 
gwarancja). Ważne jest również, aby ustanowić solidny mechanizm systematycznej oceny w 
czasie rzeczywistym w celu zapewnienia możliwości szybkiego uczenia się polityki i procesu 
w oparciu o powiązane z nim instrumenty, w tym przy użyciu jasno określonych wskaźników. 
Aby uzupełnić podejścia gospodarcze i sektorowe, w skład Rady EIC powinni wchodzić 
eksperci akademiccy posiadający gruntowną wiedzę na temat polityki innowacyjnej i 
innowacyjnych wzorców. Sprawozdawca zaproponował również wzmocnienie powiązań 
między EIC a innymi częściami programu i funduszami UE, w szczególności EIT i InvestEU. 

Wspieranie kreatywności i ochrona dziedzictwa kulturowego: potencjał w zakresie 
innowacji sektora kultury i sektora kreatywnego 

Sektor kultury i sektor kreatywny (CCI) opiera się na wartościach kulturowych, 
indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talencie o potencjale do tworzenia dobrobytu i 
miejsc pracy. Obejmują one architekturę, archiwa i biblioteki, rzemiosło artystyczne, branżę 
audiowizualną (w tym film, telewizję, gry wideo i multimedia), dziedzictwo kulturowe, 
projektowanie, modę, festiwale, muzykę, sztuki widowiskowe, książki i wydawnictwa, radio i 
sztuki wizualne. Kreatywność jest kluczowym czynnikiem w cyfrowej rewolucji, nie tylko ze 
względu na wartość, jaką wnosi, ale także ze względu na niezastąpiony wkład w zmieniające 
się społeczeństwo, w którym sztuczna inteligencja przekształca potrzebne umiejętności. 
Sektor kultury i sektor kreatywny są czynnikiem stymulującym wzrost i mają wpływ na 
innowacje w wielu branżach, np. szersze wykorzystanie wzornictwa w branżach 
produkcyjnych (motoryzacja, aeronautyka, medycyna, produkty konsumpcyjne) zwiększa 
wartość produktów, usług, technologii, procesów i struktur rynkowych. Parlament Europejski 
dostrzegł już wcześniej potencjał sektora kultury i sektora kreatywnego w swoim 
sprawozdaniu w sprawie „potrzeby stworzenia spójnej polityki UE w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym”. Innowacyjny i zorientowany na badania europejski sektor kultury i 
sektor kreatywny jest również w stanie zachować różnorodność językową i kulturową oraz 
pluralizm. W programie „Horyzont Europa” innowacyjny potencjał sektora kultury i sektora 
kreatywnego powinien być w pełni wykorzystany przez określenie kreatywności i 
projektowania jako zagadnienia przekrojowego, które zostanie włączone do projektów 
realizowanych w ramach programu, aby wspierać nowe technologie, modele biznesowe i 
kompetencje, a także przekładać kreatywne i interdyscyplinarne rozwiązania na wartość 
gospodarczą i społeczną. Dziedzictwo kulturowe stanowi integralną część sektora kultury i 
sektora kreatywnego, a jego wykorzystanie i ochrona powinny zostać wzmocnione. W celu 
ułatwienia współpracy badawczej, wymiany know-how oraz tradycyjnych umiejętności i 
treści sprawozdawca zaproponował również utworzenie „chmury dziedzictwa kulturowego”.

Wspieranie celów dotyczących klimatu i konkurencyjności UE przez dekarbonizację

Skuteczne wdrożenie postanowień porozumienia paryskiego i zmienionego europejskiego 
systemu handlu emisjami (ETS) wymaga bardziej zintegrowanego i zróżnicowanego 
podejścia, co jest kluczowe dla utrzymania europejskiej konkurencyjności.
Transformacja systemu energetycznego musi odbywać się przez interakcje zachodzące 
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między technologią, infrastrukturą, rynkiem, polityką i ramami regulacyjnymi. Za 
ograniczenie emisji CO2 przez łączenie sektorów energii elektrycznej, energii cieplnej, 
przemysłu, gazu i transportu powinien odpowiadać klaster „Klimat, energia i mobilność”. 
Obowiązkowy wkład w ograniczanie emisji CO2 energochłonnego przemysłu wytwórczego 
UE ma znaczny potencjał, stanowi jednak także jedno z największych wyzwań w kontekście 
zażartej globalnej konkurencji. Sprawozdawca proponuje zatem wzmocnić wdrażanie 
dekarbonizacji w przemyśle przez utworzenie nowego obszaru interwencji: „Obiekty 
przemysłowe w transformacji energetycznej”.

Zwiększenie udziału słabiej rozwiniętych państw członkowskich przy jednoczesnym 
zmniejszeniu różnic w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie 

Wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji są skorelowane z wydajnością krajowych 
systemów badań naukowych i innowacji. Sprawozdawca uważa, że obecne instrumenty w 
ramach programu „Horyzont 2020” nie wspierają tych państw członkowskich we 
wzmacnianiu systemu krajowego, ani nie uwzględniają w pełni ich bardzo niskiego udziału w 
programie, który wynosi poniżej 5 %. W sprawozdaniu tym sprawozdawca zaproponował 
stworzenie nowych możliwości dla słabiej rozwiniętych państw członkowskich, aby mogły 
ubiegać się o finansowanie rozwoju inicjatywy w zakresie doskonałych badań naukowych i 
innowacji, uzupełniając programy istniejące już w ramach priorytetu „szerzenie 
doskonałości”, takie jak tworzenie zespołów i projektów partnerskich. Należy podkreślić, że 
działania w ramach priorytetu „szerzenie doskonałości” powinny być wyraźnie powiązane z 
krajowymi i regionalnymi strategiami doskonałości w celu uzyskania synergii między 
programem „Horyzont Europa” a funduszami strukturalnymi. Jest to teraz łatwiejsze dzięki 
wnioskowi, aby umożliwić instytucjom zarządzającym przeniesienie do 5 % przydzielonych 
im środków z jednego funduszu do drugiego, co pozwoli wykorzystać inwestycje z korzyścią 
dla badań naukowych i innowacji w obszarach słabiej rozwiniętych. 

Wniosek

Sprawozdawca uważa, że chociaż nie należy pogarszać jakości prawodawstwa, ważne jest 
również zrozumienie, że w dzisiejszej rzeczywistości, zwłaszcza w świecie badań naukowych 
i innowacji, otoczenie ulega szybkim przeobrażeniom (czasami nawet zasadniczym), a 
zainwestowane środki można szybko stracić. Dlatego szybkie tworzenie prawodawstwa i stałe 
wdrażanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa.

Ten projekt sprawozdania opiera się na kilku podstawowych zasadach:

Prędkość: Sukces programu „Horyzont Europa” zależeć będzie od zdolności programów do 
szybkiego reagowania na potrzeby naukowców i przemysłu przez szybsze przyznawanie 
dotacji i bardziej oddolne programy.

Prostota: Istotne jest, aby program „Horyzont Europa” był wdrażany w prosty, zrozumiały i 
łatwy do zastosowania sposób, w szczególności dla uczelni wyższych, organizacji 
badawczych, przedsiębiorstw typu start-up i MŚP.

Zakres: Program „Horyzont Europa” powinien wspierać badania naukowe i innowacje na 
wszystkich poziomach gotowości technologicznej i towarzyszyć projektom od momentu 
pojawienia się, przez utworzenie, aż do samego finansowania, w stosownych przypadkach. 
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Powinien także wspierać innowacje stopniowe, jak i radykalne.

Wielkość: Nowy program ramowy powinien być bardziej ambitny niż jego poprzednik, a 
wielkość jego budżetu powinna odpowiadać ambicjom politycznym i zakładanym celom. 

Sprawozdawca oczekuje z niecierpliwością podjęcia kolejnych działań w celu stworzenia 
kompleksowego i skutecznego programu ramowego i liczy na dobrą wolę wszystkich 
zaangażowanych stron.
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