
P6_TA(2006)0521 

Program szczegółowy „Współpraca” (siódmy program ramowy Wspólnoty 

Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 

2007-2013) * 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 

Rady w sprawie programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program 

ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i 

demonstracji (2007 - 2013) (COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS)) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0440)1 oraz zmieniony 

wniosek (COM(2005)0440/2)2, 

– uwzględniając art. 166 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 

Parlamentem (C6-0381/2005), 

– uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 

Komisji Budżetowej, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz Komisji Kultury i Edukacji (A6-0379/2006), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. uważa, że orientacyjna finansowa kwota referencyjna podana w projekcie legislacyjnym 

musi być zgodna z pułapem działu 1a ram finansowych na lata 2007-2013 i wskazuje na 

fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej procedury 

budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 38 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i 

należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.3; 

3. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu 

WE; 

4. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament 

tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie; 

5. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 

stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji; 

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

                                                 
1  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
2  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
3  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.  



Komisji. 

Tekst proponowany przez Komisję 
 

Poprawki Parlamentu 

 

Poprawka 1 

Punkt 4 preambuły 

(4) Program ramowy powinien uzupełniać 

działania prowadzone w Państwach 

Członkowskich oraz inne działania 

Wspólnoty, które są konieczne w ramach 

ogólnych strategicznych wysiłków na rzecz 

realizacji celów strategii lizbońskiej, oraz 

w szczególności działania dotyczące 

funduszy strukturalnych, rolnictwa, 

edukacji, kształcenia, konkurencyjności i 

innowacji, przemysłu, zdrowia, ochrony 

konsumentów, zatrudnienia, energii, 

transportu oraz środowiska. 

(4) Niniejszy program szczegółowy 

powinien uzupełniać działania prowadzone 

w Państwach Członkowskich oraz inne 

działania Wspólnoty, które są konieczne w 

ramach ogólnych strategicznych wysiłków 

na rzecz realizacji celów strategii 

lizbońskiej. Powinno się zatem zapewnić 

jak największą skuteczność działań 

prowadzonych w ramach tego programu, 

poprzez zwiększenie komplementarności i 

synergii z innymi programami i 

działaniami Wspólnoty, w szczególności z 

działaniami dotyczącymi funduszy 

strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 

kształcenia, kultury, konkurencyjności i 

innowacji, przemysłu, zdrowia, ochrony 

konsumentów, zatrudnienia, energii, 

transportu, środowiska oraz społeczeństwa 

informacyjnego.  

 

Poprawka 2 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 

 (4a) Wielodyscyplinarność i 

interdyscyplinarność powinny być 

przedmiotem szczególnej uwagi 

niniejszego programu szczegółowego 

zgodnie z zaleceniami Europejskiego 

Komitetu Konsultacyjnego ds. Badań 

(EURAB 04.009 z kwietnia 2004 r.) i 

rezolucją Parlamentu Europejskiego z 

dnia 10 marca 2005 r. w sprawie nauki i 

technologii - Kierunki polityki 

wspierającej badania w Unii1. 

_______________ 

1 Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 259. 



Poprawka 3 

Punkt 4 b preambuły (nowy) 

 (4b) Niniejszy program szczegółowy 

powinien przykładać szczególną wagę do 

transferu wiedzy, wyników i technologii z 

publicznego sektora badań do 

przedsiębiorstw, zwłaszcza do MŚP, jak 

również powinien zwracać szczególną 

uwagę na mechanizmy pozwalające na 

skuteczne komunikowanie potrzeb 

przedsiębiorstw ośrodkom badawczym.  

 

Poprawka 4 

Punkt 5 preambuły 

(5) Działania dotyczące innowacji oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 

wspierane w ramach niniejszego programu 

ramowego powinny uzupełniać działania 

podejmowane w ramach programu 

ramowego na rzecz konkurencyjności i 

innowacji. 

(5) Niniejszy program szczegółowy 

powinien przykładać szczególną wagę do 

zapewnienia odpowiedniego udziału 

małych i średnich przedsiębiorstw we 

wszystkich swych działaniach i 

projektach. Działania dotyczące innowacji 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

wspierane w ramach niniejszego programu 

szczegółowego powinny być 

ukierunkowane na osiągnięcie 

maksymalnej synergii i 

komplementarności z działaniami 

podejmowanymi w ramach programu 

ramowego na rzecz konkurencyjności i 

innowacji oraz z pozostałymi programami 

i działaniami Wspólnoty. 

 

Poprawka 5 

Punkt 5 a preambuły (nowy) 

 (5a) Niniejszy program szczegółowy 

powinien uwzględniać szczególną rolę 

odgrywaną przez regiony we wdrażaniu 

europejskiej przestrzeni badawczej, rolę 

uznaną w komunikacie Komisji 

Europejskiej „The Regional Dimension of 

the European Research Area” 

(COM(2001)0549). 

Poprawka 6 



Punkt 7 preambuły  

(7) Niniejszy program szczegółowy 

powinien wnieść wkład w dotację dla 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 

utworzenie „mechanizmu finansowania 

opartego na podziale ryzyka” w celu 

poprawy dostępu do pożyczek EBI. 

(7) Niniejszy program szczegółowy 

powinien wnieść wkład w dotację dla 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 

utworzenie „mechanizmu finansowania 

opartego na podziale ryzyka” w celu 

poprawy dostępu do pożyczek EBI. W ten 

sam sposób program szczegółowy 

powinien zapewniać wsparcie finansowe 

w takiej samej wysokości w celu 

zabezpieczenia ryzyka związanego z 

udziałem małych i średnich 

przedsiębiorstw w projektach, 

oszczędzając im konieczności spełnienia 

wymogów niezbędnych dla uzyskania 

gwarancji bankowej. 

Poprawka 7 

Punkt 8 preambuły  

(8) Zgodnie z art. 170 Traktatu Wspólnota 

zawarła szereg umów międzynarodowych 

w dziedzinie badań naukowych. Należy 

podjąć wysiłki w celu wzmocnienia 

międzynarodowej współpracy w dziedzinie 

badań naukowych mając na względzie 

dalszą integrację Wspólnoty ze światowym 

środowiskiem naukowym. W związku z 

tym w niniejszym programie 

szczegółowym mogą uczestniczyć 

państwa, które zawarły w tym celu umowy, 

oraz na poziomie projektów, na zasadzie 

wzajemnych korzyści, podmioty z państw 

trzecich i międzynarodowe organizacje 

współpracy naukowej. 

 

(8) Zgodnie z art. 170 Traktatu Wspólnota 

zawarła szereg umów międzynarodowych 

w dziedzinie badań naukowych. Należy 

podjąć wysiłki w celu wzmocnienia 

międzynarodowej współpracy w dziedzinie 

badań naukowych mając na względzie 

dalszą integrację Wspólnoty ze światowym 

środowiskiem naukowym. W związku z 

tym, w niniejszym programie 

szczegółowym mogą uczestniczyć 

państwa, które zawarły w tym celu umowy, 

oraz musi on zwiększać współpracę także z 

krajami, które nie zawarły w tym celu 

umowy, oraz przewidywać uczestnictwo na 

poziomie projektów, na zasadzie 

wspólnego dobra i wzajemnych korzyści 

podmiotów z państw trzecich i 

międzynarodowych organizacji współpracy 

naukowej.  

 

Poprawka 8 

Punkt 9 preambuły  

(9) Działania badawcze prowadzone w 

ramach niniejszego programu powinny być 

zgodne z podstawowymi zasadami 

etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 

(9) Działania badawcze prowadzone w 

ramach niniejszego programu powinny być 

zgodne z podstawowymi zasadami 

etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 



swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej. 

 

swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej, oraz uwydatniać 

obywatelskie i humanistyczne wartości 

badań, z zachowaniem poszanowania 

różnorodności etycznej i kulturowej. 

 

Poprawka 9 

Punkt 9 a preambuły (nowy) 

 (9a) Niniejszy program szczegółowy 

powinien należycie uwzględniać znaczenie 

uniwersytetów dla zapewniania faktycznej 

doskonałości badań naukowych i 

technologicznych, ustanowienia 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej – jak 

stwierdzono w komunikacie Komisji w 

sprawie roli uniwersytetów w Europie 

wiedzy (COM(2003)0058) – oraz 

przyczynienia się do rozwoju 

społeczeństwa wiedzy. 

 

Poprawka 10 

Punkt 10 preambuły  

(10) Program ramowy powinien 

przyczyniać się do promowania 

zrównoważonego rozwoju.  

(10) Niniejszy program szczegółowy oraz 

ogólnie cały siódmy program ramowy 

powinien przyczyniać się do promowania 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Poprawka 11 

Punkt 10 a preambuły (nowy) 

 (10a) Niniejszy program szczegółowy 

powinien przyczynić się do popularyzacji 

nauki i technologii w celu przybliżenia ich 

społeczeństwu. 

Poprawka 12 

Punkt 11 preambuły  

(11) Należy zapewnić właściwe 

zarządzanie finansami programu 

ramowego oraz jego realizację w sposób 

jak najbardziej skuteczny i przyjazny dla 

(11) Komisja zobowiązuje się 

zagwarantować właściwe zarządzanie 

finansami siódmego programu ramowego i 

niniejszego programu szczegółowego oraz 



użytkowników, a także łatwość dostępu dla 

wszystkich uczestników, zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (WE, EURATOM) 

nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 

sprawie rozporządzenia finansowego 

mającego zastosowanie do budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich i zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (WE, 

EURATOM) nr 2342/2002 z dnia 23 

grudnia 2002 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia finansowego, z wszelkimi 

przyszłymi zmianami. 

jak najprostszą i jak najskuteczniejszą ich 
realizację, a także przejrzystość, 

zrozumiałość i łatwość dostępu dla 

wszystkich uczestników, zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (WE, EURATOM) 

nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 

sprawie rozporządzenia finansowego 

mającego zastosowanie do budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich i zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (WE, 

EURATOM) nr 2342/2002 z dnia 23 

grudnia 2002 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia finansowego, z wszelkimi 

przyszłymi zmianami. 

Poprawka 13 

Artykuł 2 

Program szczegółowy wspiera działania w 

ramach części „Współpraca” poprzez 

wspieranie szerokiego zakresu działań 

badawczych prowadzonych w ramach 

współpracy międzynarodowej w 

następujących obszarach tematycznych: 

Program szczegółowy wspiera działania w 

ramach części „Współpraca” poprzez 

wspieranie szerokiego zakresu działań 

badawczych prowadzonych w ramach 

współpracy międzynarodowej w 

następujących obszarach tematycznych: 

(a) Zdrowie (a) Zdrowie; 

(b) Żywność, rolnictwo i biotechnologia (b) Żywność, rybołówstwo i rolnictwo oraz 

biotechnologia; 

(c) Technologie teleinformatyczne (c) Technologie teleinformatyczne; 

(d) Nanonauki, nanotechnologie, materiały 

i nowe technologie produkcyjne 

(d) Nanonauki, nanotechnologie, materiały 

i nowe technologie produkcyjne; 

(e) Energia (f) (e) Energia; 

(f) Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi) 

(f) Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi); 

(g) Transport (łącznie z aeronautyką) (g) Transport (łącznie z aeronautyką); 

(h) Nauki społeczno-ekonomiczne i 

humanistyczne 

(h) Nauki społeczno-ekonomiczne i 

humanistyczne; 

(i) Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 
(i) Bezpieczeństwo; 

(ia) Przestrzeń kosmiczna . 

 

Poprawka 14 

Artykuł 3 a ustęp 1 (nowy) 



 Artykuł 3a 

 1.Komisja podejmuje wszelkie niezbędne 

środki w celu sprawdzenia, czy 

finansowane działania są prowadzone 

skutecznie i zgodnie z przepisami 

rozporządzenia finansowego 

(WE/Euratom) Nr 1605/2002. 

 

Poprawka 15 

Artykuł 3 a ustęp 2 (nowy) 

 2. Całkowite wydatki administracyjne 

związane z programem szczegółowym, w 

tym planowane wydatki wewnętrzne 

agencji wykonawczej i wydatki związane z 

jej zarządzaniem, powinny być 

proporcjonalne do zadań przewidzianych 

w programie szczegółowym i podlegają 

decyzji władz budżetowych i 

ustawodawczych. 

Poprawka 16 

Artykuł 3 a ustęp 3 (nowy) 

 3. Środki budżetowe wykorzystywane są 

zgodnie z zasadą należytego zarządzania 

finansowego, a mianowicie zgodnie z 

zasadą gospodarności, wydajności, 

skuteczności i proporcjonalności. 

 

Poprawka 17 

Artykuł 4 ustęp 1 

1. Wszystkie działania badawcze 

przeprowadzane w ramach programu 

szczegółowego są prowadzone zgodnie z 

podstawowymi zasadami etycznymi. 

1. Wszystkie działania badawcze 

przeprowadzane w ramach programu 

szczegółowego są prowadzone zgodnie z 

podstawowymi zasadami etycznymi, z 

uwzględnieniem gwarancji naukowych 

wymaganych w odniesieniu do danego 

obszaru wiedzy i typu badań. 

 

Poprawka 18 

Artykuł 5 a (nowy) 



 Artykuł 5a 

 
Za każdym razem, gdy Komisja zamierza 

odejść od podziału środków budżetowych 

zawartego w uwagach i załączniku do 

rocznego budżetu, informuje o tym 

uprzednio władzę budżetową. 

Poprawka 19 

Artykuł 6 ustęp 3 

3. Program prac określa kryteria oceny 

wniosków dotyczących działań pośrednich 

w ramach systemów finansowania i 

kryteria wyboru projektów. Kryteria te 

obejmują jakość, wpływ i realizację. W 

tych ramach program prac może dokładniej 

określać lub wprowadzać dodatkowe 

wymogi, wagi i progi. 

3. Program prac określa kryteria oceny 

wniosków dotyczących działań pośrednich 

w ramach systemów finansowania i 

kryteria wyboru projektów, uznając 

możliwość pogodzenia udziału 

naukowców i grup jednocześnie w 

programach krajowych i europejskich. 

Kryteria te obejmują jakość, wpływ i 

realizację. W tych ramach program prac 

może dokładniej określać lub wprowadzać 

dodatkowe wymogi, wagi i progi. 

Poprawka 20 

Artykuł 7 ustęp 2 

2. Procedurę ustanowioną w art. 8 ust. 2 

stosuje się do przyjmowania:  

2. Procedurę regulacyjną zakładającą 

kontrolę ustanowioną w art. 8 ust. 3 

stosuje się do przyjmowania: 

 

Poprawka 21 

Artykuł 8 

1. Komisję wspiera Komitet. 1. Komisję wspiera Komitet. 

2. W przypadku odniesień do niniejszego 

ustępu, zastosowanie ma procedura 

zarządzania ustanowiona w art. 4 decyzji 

1999/468/WE, zgodnie z jej art. 7 ust. 3.  

2. Komisja regularnie informuje Komitet 

o ogólnych postępach w realizacji 

programu szczegółowego, oraz 

przedstawia informacje na temat 

wszystkich działań w dziedzinie RTD 

finansowanych w ramach niniejszego 

programu. 

3. W przypadku odniesień do niniejszego 

ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 

1999/468/WE. 

3. W przypadku odniesień do niniejszego 

ustępu zastosowanie mają art. 5a ust. 1-4 i 

art. 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając 

przepisy jej art. 8. 



4. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 i art. 

5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa 

miesiące. 

 

5. Komisja regularnie informuje Komitet 

o ogólnych postępach w realizacji 

programu szczegółowego, a w 

szczególności przedstawia informacje na 

temat postępów we wszystkich działaniach 

w dziedzinie RTD finansowanych w 

ramach niniejszego programu. 

 

Poprawka 22 

Załącznik I, wprowadzenie, akapit drugi 

Głównym celem jest przyczynianie się do 

zrównoważonego rozwoju w kontekście 

propagowania badań na najwyższym 

poziomie. 

 

Badania naukowe muszą przede 

wszystkim zmierzać do poszerzania 

wiedzy. Głównym celem jest przyczynianie 

się do zwiększania wiedzy a także 

zrównoważonego rozwoju w kontekście 

propagowania badań na najwyższym 

poziomie. Badania naukowe stanowią 

podstawowe narzędzie przyczyniające się 

do integracji społecznej, uczestnictwa i 

aktywnego społeczeństwa, wzrostu 

ekonomicznego, konkurencyjności, 

poprawienia zdrowia i jakości życia. 

 

Poprawka 23 

Załącznik I, wprowadzenie, akapit drugi a (nowy) 

 W przypadku partnerstw akademicko-

przemysłowych, Komisja zobowiązuje się 

przekazać wyniki badań podstawowych i 

szczegółowych, jeżeli będą one ważne dla 

interesu publicznego i dobra społecznego. 

 

Poprawka 24 

Załącznik I, wprowadzenie, akapit trzeci punkt 9 

(9) Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna (9) Bezpieczeństwo 

(9a) Przestrzeń kosmiczna 

 

Poprawka 25 



Załącznik I, wprowadzenie, akapit piąty 

Zasada zrównoważonego rozwoju i 

równość mężczyzn i kobiet zostaną 

należycie uwzględnione. Ponadto w 

stosownych przypadkach działania w 

ramach niniejszego programu 

szczegółowego uwzględnią aspekty 

etyczne, społeczne, prawne i szersze 

aspekty kulturowe związane z badaniami, 

które będą prowadzone, oraz z ich 

potencjalnymi zastosowaniami, jak 

również społeczno-gospodarczy wpływ 

rozwoju i prognozowania naukowo-

technologicznego. 

W trakcie siódmego programu ramowego 

musi być respektowana zasada 

doskonałości naukowej i technicznej. 
Ponadto w stosownych przypadkach 

działania w ramach niniejszego programu 

szczegółowego uwzględnią aspekty 

etyczne, społeczne, prawne i szersze 

aspekty kulturowe związane z badaniami, 

które będą prowadzone, oraz z ich 

potencjalnymi zastosowaniami, jak 

również społeczno-gospodarczy wpływ 

rozwoju i prognozowania naukowo-

technologicznego. 

 

Poprawka 26 

Załącznik I, akapit piąty a (nowy) 

 Szczególna uwaga zostanie poświęcona 

zwiększeniu spójności między krajami i 

regionami Unii Europejskiej w dziedzinie 

nauki i technologii, ze szczególnym 

naciskiem na działania pozwalające 

zmniejszyć przepaść technologiczną 

między różnymi regionami, poprzez 

zróżnicowane rozwiązania motywacyjne 

stymulujące możliwości technologiczne 

przedsiębiorstw na wszystkich szczeblach. 

W tym celu działania programu 

ramowego są uzgadniane z kierunkami 

działań pozostałych polityk Wspólnoty, 

zwłaszcza z polityką regionalną oraz z 

polityką konkurencyjności i innowacji. 

 

Poprawka 27 

Załącznik I, nagłówek „Badania pluridyscyplinarne i przekrojowe, w tym wspólne zaproszenia 

do składania wniosków”, akapit pierwszy  

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 

priorytetowym dziedzinom naukowym 

dotyczącym wielu tematów, takich jak na 

przykład nauki i technologie morskie. 

Wspólne przekrojowe podejścia do 

przedmiotów badań i technologii 

odnoszących się do wielu tematów będą 

sprzyjać pluridyscyplinarności. Te 

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 

priorytetowym dziedzinom naukowym i 

technologii dotyczącym wielu tematów, 

takich jak i technologie morskie, 

technologie związane z turystyką, 

inżynieria i chemia ekologiczna oraz 

zdrowie środowiskowe. Wspólne 

przekrojowe podejścia do przedmiotów 



przekrojowe podejścia będą realizowane 

m.in. poprzez: 

badań i technologii odnoszących się do 

wielu tematów będą sprzyjać 

pluridyscyplinarności, w tym badaniom 

ukierunkowanym na konkretny cel. Te 

przekrojowe podejścia będą realizowane 

m.in. poprzez: 

- Wykorzystywanie wspólnych zaproszeń 

do składania wniosków obejmujących 

tematy, w przypadku których przedmiot 

badania jednoznacznie odnosi się do 

działań w ramach każdego z odpowiednich 

tematów, 

- Wykorzystywanie wspólnych zaproszeń 

do składania wniosków obejmujących 

tematy, w przypadku których przedmiot 

badania jednoznacznie odnosi się do 

działań w ramach któregokolwiek z innych 

tematów, 

- Położenie szczególnego nacisku w 

ramach działania „nowe potrzeby” na 

interdyscyplinarne badania,  

- Położenie szczególnego nacisku w 

ramach działania „nowe potrzeby” na 

interdyscyplinarne badania,  

- Wykorzystywanie zewnętrznego 

doradztwa w szerokim zakresie dyscyplin i 

kontekstów w celu ustanowienia programu 

prac, 

- Wykorzystywanie doradztwa naukowców 

o uznanym prestiżu w szerokim zakresie 

dyscyplin i kontekstów w celu 

ustanowienia programu prac, 

- Zapewnienie spójności z politykami UE 

w przypadku badań odnoszących się do 

polityki. 

- Zapewnienie spójności z politykami UE 

w przypadku badań odnoszących się do 

polityki. 

 

Poprawka 28 

Załącznik I, nagłówek „Badania pluridyscyplinarne i przekrojowe, w tym wspólne zaproszenia 

do składania wniosków”, akapit drugi 

Komisja Europejska zapewni koordynację 

pomiędzy tematami niniejszego programu 

szczegółowego oraz działaniami 

prowadzonymi w ramach innych 

programów szczegółowych siódmego 

programu ramowego, takich jak w zakresie 

infrastruktur badawczych w programie 

szczegółowym „Możliwości”. 

Komisja Europejska zapewni koordynację 

pomiędzy tematami niniejszego programu 

szczegółowego oraz działaniami 

prowadzonymi w ramach innych 

programów szczegółowych siódmego 

programu ramowego, takich jak w zakresie 

infrastruktur badawczych w programie 

szczegółowym „Możliwości”. Program 

prac określa działania, które mają 

podlegać szczególnej koordynacji z 

działaniami pozostałych programów 

szczegółowych, i ustanawia odpowiednie 

mechanizmy zapewniające efektywność 

tejże koordynacji. 

Poprawka 29 

Załącznik I, nagłówek „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości”, akapit 

pierwszy 



Zapewnienie stałego związku tematów z 

przemysłem zostanie osiągnięte poprzez 

opieranie się na, między innymi, pracach 

różnorodnych „Europejskich Platform 

Technologicznych”. Niniejszy program 

szczegółowy przyczyni się zatem do 

realizacji Strategicznych Programów Badań 

ustanowionych i opracowanych przez 

Europejskie Platformy Technologiczne, jeśli 

stanowią one rzeczywistą europejską 

wartość dodaną. Istotne potrzeby badawcze 

określone w dostępnych Strategicznych 

Programach Badań znalazły już 

odzwierciedlenie w dziewięciu tematach 

określonych poniżej. Bardziej szczegółowe 

włączenie ich zawartości technicznej 

znajdzie z kolei odzwierciedlenie przy 

opracowywaniu szczegółowego programu 

prac w odniesieniu do konkretnych 

zaproszeń do składania wniosków. 

Zapewnienie stałego związku tematów z 

przemysłem i jego udziału zostanie 

osiągnięte poprzez opieranie się na, między 

innymi, pracach różnorodnych 

„Europejskich Platform Technologicznych”. 

Niniejszy program szczegółowy, wraz z 

wkładem ze strony przemysłu, przyczyni się 

zatem do realizacji Strategicznych 

Programów Badań ustanowionych i 

opracowanych przez Europejskie Platformy 

Technologiczne, jeśli stanowią one 

rzeczywistą europejską wartość dodaną. 

Istotne potrzeby badawcze określone w 

dostępnych Strategicznych Programach 

Badań znalazły już odzwierciedlenie w 

dziewięciu tematach określonych poniżej. 

Bardziej szczegółowe włączenie ich 

zawartości technicznej znajdzie z kolei 

odzwierciedlenie przy opracowywaniu 

szczegółowego programu prac w odniesieniu 

do konkretnych zaproszeń do składania 

wniosków. 

 

Poprawka 30 

Załącznik I, nagłówek „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości”, akapit drugi 

Zapewnione zostanie również stałe 

powiązanie tematów z procesem 

formułowania, realizacją i oceną polityk i 

przepisów UE. Dotyczy to obszarów 

polityki takich jak zdrowie, 

bezpieczeństwo, ochrona konsumentów, 

energia, środowisko, pomoc rozwojowa, 

rybołówstwo, gospodarka morska, 

rolnictwo, zdrowie i dobrostan zwierząt, 

transport, edukacja i kształcenie 

zawodowe, społeczeństwo informacyjne i 

media, zatrudnienie, sprawy społeczne, 

spójność oraz sprawiedliwość i sprawy 

wewnętrzne, jak również badania 

przednormatywne i konormatywne, istotne 

dla podnoszenia jakości norm oraz ich 

wdrażania. W tym kontekście ważną rolę 

mogą odgrywać platformy zbliżające 

zainteresowane strony ze środowiskiem 

naukowym w celu rozważenia 

Strategicznych Programów Badań 

istotnych dla polityki społecznej, 

Zapewnione zostanie również stałe 

powiązanie tematów z procesem 

formułowania, realizacją i oceną polityk i 

przepisów UE. Dotyczy to obszarów 

polityki takich jak zdrowie, 

bezpieczeństwo, ochrona konsumentów, 

energia, środowisko, pomoc rozwojowa, 

rybołówstwo, gospodarka morska, 

rolnictwo, zdrowie i dobrostan zwierząt, 

transport, edukacja i kształcenie 

zawodowe, społeczeństwo informacyjne i 

media, zatrudnienie, sprawy społeczne, 

spójność oraz sprawiedliwość i sprawy 

wewnętrzne, jak również badania 

przednormatywne i konormatywne, istotne 

dla podnoszenia interoperacyjności i 

konkurencji i jakości norm oraz ich 

wdrażania. W tym kontekście ważną rolę 

mogą odgrywać platformy zbliżające 

zainteresowane strony ze środowiskiem 

naukowym w celu rozważenia 

Strategicznych Programów Badań 



środowiska lub innych obszarów polityki. istotnych dla polityki społecznej, 

środowiska lub innych obszarów polityki. 

Poprawka 31 

Załącznik I, nagłówek „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości”, punktor 1, 

część wprowadzająca 

Nowe potrzeby: określenie i dalsze 

zbadanie nowych możliwości w zakresie 

nauki i technologii w danej dziedzinie i/lub 

na pograniczu kilku dyscyplin, w 

szczególności charakteryzujących się 

potencjałem do znaczących przełomów, 

poprzez szczególne wspieranie propozycji 

badawczych. Zostanie to zrealizowane 

poprzez: 

Nowe potrzeby: określenie i dalsze 

zbadanie nowych możliwości w zakresie 

nauki i technologii w danej dziedzinie i/lub 

na pograniczu kilku dyscyplin, w 

szczególności charakteryzujących się 

potencjałem do znaczących przełomów lub 

bezpośrednich zastosowań, poprzez 

szczególne wspieranie propozycji 

badawczych. Zostanie to zrealizowane 

poprzez: 

Poprawka 32 

Załącznik I, nagłówek „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości”, punktor 1 

tiret pierwsze 

otwarte „badania od podstaw” tematów 

określonych samodzielnie przez 

naukowców w celu opracowania nowych 

możliwości naukowych i technologicznych 

(działania „adventure”) lub w celu oceny 

nowych odkryć lub nowo 

zaobserwowanych zjawisk, które mogłyby 

wskazywać na zagrożenia lub problemy dla 

społeczeństwa (działania „insight”); 

otwarte „badania od podstaw” tematów 

określonych samodzielnie przez 

naukowców w celu opracowania nowych 

możliwości naukowych i technologicznych 

(działania „adventure”), lub w celu 

wczesnego zidentyfikowania ewolucji i 

tendencji prawdopodobnych istotnych 

zastosowań (działania „foresight”), lub w 

celu oceny nowych odkryć lub nowo 

zaobserwowanych zjawisk, które mogłyby 

wskazywać na zagrożenia lub problemy dla 

społeczeństwa (działania „insight”); 

 

Poprawka 33 

Załącznik I, nagłówek „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie”, akapit 

pierwszy, część wprowadzająca 

W celu wzmocnienia upowszechniania i 

wykorzystywania wyników badań 

prowadzonych w UE, upowszechnianie 

wiedzy oraz transfer wyników – również w 

gronie decydentów – zostaną wsparte we 

wszystkich dziedzinach tematycznych 

poprzez finansowanie inicjatyw 

sieciowych, seminariów i imprez, pomoc 

W celu wzmocnienia upowszechniania, 

wykorzystywania i wpływu wyników 

badań prowadzonych w UE, 

upowszechnianie oraz transfer wiedzy i 

praktyczne zastosowanie wyników – 

również w gronie decydentów – zostaną 

wsparte we wszystkich dziedzinach 

tematycznych poprzez finansowanie 



ze strony zewnętrznych ekspertów oraz 

elektroniczne usługi informacyjne. Pomoc 

ta zostanie zrealizowana w każdej 

dziedzinie tematycznej poprzez: 

inicjatyw sieciowych, seminariów i imprez, 

pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów 

oraz usługi informacyjne i doradcze. 

Pomoc ta zostanie zrealizowana w każdej 

dziedzinie tematycznej poprzez: 

Poprawka 34 

Załącznik I, nagłówek „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie”, akapit 

pierwszy tiret drugie 

- Udzielanie ukierunkowanego wsparcia 

projektom i konsorcjom w celu 

zapewnienia im dostępu do niezbędnych 

umiejętności, tak aby zoptymalizować 

wykorzystanie wyników badań; 

- Udzielanie ukierunkowanego wsparcia 

projektom i konsorcjom w celu 

zapewnienia im dostępu do umiejętności i 

zasobów, zwłaszcza finansowych, 

niezbędnych, aby zoptymalizować 

wykorzystanie wyników badań; 

Poprawka 35 

Załącznik I, nagłówek „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie”, akapit 

pierwszy tiret trzecie 

- Szczególne działania w zakresie 

upowszechniania charakteryzujące się 

proaktywnym podejściem do wyników 

pochodzących z wielu projektów, łącznie z 

projektami realizowanymi podczas 

poprzednich programów ramowych i 

innych programów badawczych oraz 

skierowane do określonych sektorów lub 

grup zainteresowanych stron będących 

potencjalnymi użytkownikami; 

- Szczególne działania w zakresie 

upowszechniania charakteryzujące się 

proaktywnym podejściem do wyników 

pochodzących z wielu projektów, łącznie z 

projektami realizowanymi podczas 

poprzednich programów ramowych i 

innych programów badawczych oraz 

skierowane do określonych sektorów lub 

grup zainteresowanych stron, z położeniem 

szczególnego nacisku na potencjalnych 

użytkowników i nauczycieli na poziomie 

przeduniwersyteckim; 

 

Poprawka 36 

Załącznik I, nagłówek „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie”, akapit 

pierwszy tiret piąte 

- Usługi CORDIS w celu wspierania 

upowszechniania wiedzy i wykorzystania 

wyników badań, 

- Usługi CORDIS w celu wspierania 

upowszechniania wiedzy w przyjaznej dla 

użytkownika formie i wykorzystania 

wyników badań, 

Poprawka 37 

Załącznik I, nagłówek „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie”, akapit 

pierwszy tiret szóste 



Inicjatywy sprzyjające prowadzeniu 

dialogu i dyskusji na temat zagadnień 

naukowych i wyników badań z szerszą 

opinią publiczną poza środowiskiem 

naukowym. 

Inicjatywy sprzyjające prowadzeniu 

dialogu i dyskusji na temat zagadnień 

naukowych i wyników badań z szerszą 

opinią publiczną poza środowiskiem 

naukowym, w tym poprzez wykorzystanie 

badań na korzyść organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Poprawka 38 

Załącznik I, nagłówek „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” akapit pierwszy 

W odniesieniu do ograniczonej liczby 

przypadków zakres celu badań i rozwoju 

technologicznego (RTD) oraz skala 

angażowanych zasobów uzasadniają 

ustanawianie długookresowych partnerstw 

publiczno-prywatnych w formie 

Wspólnych Inicjatyw Technologicznych. 

Inicjatywy te, będące głównie wynikiem 

pracy Europejskich Platform 

Technologicznych oraz obejmujące jeden 

lub niewielką liczbę wybranych aspektów 

badawczych w obrębie własnej dziedziny, 

połączą inwestycje sektora prywatnego z 

krajowym i europejskim finansowaniem 

publicznym, łącznie z dotacjami 

pochodzącymi z programu ramowego 

badań oraz finansowaniem pożyczek 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Wspólne Inicjatywy Technologiczne będą 

ustanawiane na podstawie odrębnych 

wniosków (na podstawie art. 171 Traktatu). 

W odniesieniu do ograniczonej liczby 

przypadków zakres celu badań i rozwoju 

technologicznego (RTD) oraz skala 

angażowanych zasobów uzasadniają 

ustanawianie długookresowych partnerstw 

publiczno-prywatnych w formie 

Wspólnych Inicjatyw Technologicznych. 

Inicjatywy te, będące głównie wynikiem 

pracy Europejskich Platform 

Technologicznych oraz obejmujące jeden 

lub niewielką liczbę wybranych aspektów 

badawczych w obrębie własnej dziedziny, 

połączą inwestycje sektora prywatnego z 

krajowym i europejskim finansowaniem 

publicznym, łącznie z dotacjami 

pochodzącymi z programu ramowego 

badań oraz finansowaniem pożyczek 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Wspólne Inicjatywy Technologiczne będą 

ustanawiane w sposób indywidualny na 

podstawie odrębnych wniosków (na 

podstawie art. 171 Traktatu). 

Poprawka 39 

Załącznik I, nagłówek „Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych”, akapit 

pierwszy 

Działania podejmowane w tym zakresie 

posłużą się dwoma głównymi 

instrumentami: systemem ERA-NET oraz 

uczestnictwem Wspólnoty we wspólnie 

realizowanych krajowych programach 

badawczych (Artykuł 169 Traktatu). 

Działania posłużą również wzmocnieniu 

komplementarności i synergii pomiędzy 

programem ramowym a działaniami 

przeprowadzanymi w ramach struktur 

międzyrządowych, takimi jak EUREKA, 

Działania podejmowane w tym zakresie 

posłużą się dwoma głównymi 

instrumentami: systemem ERA-NET oraz 

uczestnictwem Wspólnoty we wspólnie 

realizowanych krajowych programach 

badawczych (Artykuł 169 Traktatu). 

Działanie będzie również stosowane do 

zwiększania komplementarności i synergii 

między programem ramowym i 

działaniami prowadzonymi w ramach 

struktur międzyrządowych. Mając na 



EIROforum i COST. Wsparcie finansowe 

zostanie zapewnione dla działań w zakresie 

zarządzania i koordynacji programu COST, 

tak by mógł on w dalszym ciągu 

przyczyniać się do koordynacji i wymiany 

pomiędzy zespołami badawczymi 

finansowanymi na poziomie krajowym. 

uwadze znaczenie rozwoju MŚP dla 

konkurencyjności UE, szczególną uwagę 

należy zwrócić na promowanie dostępu do 

wiedzy dla MŚP działających w sektorze 

zaawansowanej technologii, jak określono 

w programach Komisji EUREKA i 

„EUROSTARS” na podstawie art. 169 

Traktatu. Wsparcie finansowe zostanie 

zapewnione dla działań w zakresie 

zarządzania i koordynacji programu COST, 

tak by mógł on w dalszym ciągu 

przyczyniać się do koordynacji i wymiany 

pomiędzy zespołami badawczymi 

finansowanymi na poziomie krajowym.  

Poprawka 40 

Załącznik I, nagłówek „Współpraca międzynarodowa”, akapit pierwszy, część wprowadzająca 

oraz tiret -pierwsze (nowe) 

Działania w ramach współpracy 

międzynarodowej będą wspierać 

międzynarodową politykę w dziedzinie 

nauki i technologii, posiadającą dwa 

współzależne cele: 

Działania w ramach współpracy 

międzynarodowej będą wspierać 

międzynarodową politykę w dziedzinie 

nauki i technologii, posiadającą trzy 

współzależne cele: 

 – Utworzenie podstaw dla działań i 

zdolności badawczych w krajach 

rozwijających się, konsolidacja i 

wzmocnienie odpowiedzialnych organów: 

uniwersytetów oraz publicznych i 

prywatnych ośrodków szkoleń dla 

naukowców; 

Poprawka 41 

Załącznik I, nagłówek „Współpraca międzynarodowa”, akapit pierwszy tiret pierwsze 

- Wspieranie i propagowanie europejskiej 

konkurencyjności w dziedzinach nauki i 

technologii w ramach strategicznych 

partnerstw badawczych z krajami trzecimi, 

w tym krajami wysoce 

uprzemysłowionymi i krajami o szybko 

rozwijającej się gospodarce, poprzez 

angażowanie najlepszych naukowców z 

krajów trzecich do pracy w Europie i z 

Europą. 

- Wspieranie i propagowanie projektów 

badań naukowych o wartości 

powszechnej, w dziedzinach nauki i 

technologii w ramach strategicznych 

partnerstw badawczych z krajami trzecimi, 

w tym krajami wysoce 

uprzemysłowionymi i krajami o szybko 

rozwijającej się gospodarce, poprzez 

wspieranie mobilności naukowców z 

krajów trzecich tak, aby zapewnić lepsze 

warunki do pracy w Europie i z Europą 

oraz ułatwić ich powrót do kraju. 



Poprawka 42 

Załącznik I, nagłówek „Współpraca międzynarodowa”, akapit pierwszy tiret drugie 

- Rozwiązywanie, w oparciu o wspólne 

interesy i wzajemne korzyści, 
szczególnych problemów dotykających 

kraje trzecie lub mających charakter 

ogólnoświatowy. 

- Rozwiązywanie szczególnych 

problemów dotykających kraje trzecie lub 

mających charakter ogólnoświatowy, 

wzmacniając koncepcje współpracy 

światowej oraz dzielenia się wiedzą i 

wymiany informacji. 

 

Poprawka 43 

Załącznik I, nagłówek „Współpraca międzynarodowa”, akapit drugi 

Polityka UE w zakresie międzynarodowej 

współpracy naukowej położy nacisk i 

rozwinie współpracę w celu generowania, 

dzielenia się i wykorzystywania wiedzy 

poprzez sprawiedliwe partnerstwa 

badawcze uwzględniające kraj, regionalne i 

gospodarczo-społeczne tło oraz podstawy 

wiedzy krajów partnerskich. Strategiczne 

podejście polega na wzmocnieniu 

konkurencyjności UE oraz 

zrównoważonego rozwoju na świecie 

poprzez tego rodzaju partnerstwa 

pomiędzy UE a krajami trzecimi na 

poziomie bilateralnym, regionalnym i 

światowym oparte na obopólnych 

interesach i korzyściach. W tym celu 

należy propagować rolę UE jako 

światowego partnera również poprzez 

wielostronne międzynarodowe programy 

badawcze. Działania wspierane w ramach 

międzynarodowej współpracy będą 

związane z głównymi kwestiami polityki w 

celu wspierania wypełniania 

międzynarodowych zobowiązań UE i 

przyczyniania się, w ramach 

zrównoważonego rozwoju na świecie, do 

europejskich wartości, konkurencyjności, 

postępu społeczno-gospodarczego, ochrony 

środowiska oraz dobrobytu.  

 

Polityka UE w zakresie międzynarodowej 

współpracy naukowej położy nacisk i 

rozwinie współpracę w celu generowania, 

dzielenia się i wykorzystywania wiedzy 

poprzez sprawiedliwe partnerstwa 

badawcze uwzględniające kontekst 

międzynarodowy, krajowy, regionalny i 

gospodarczo-społeczny oraz podstawy 

wiedzy, priorytetów europejskich i krajów 

partnerskich. Strategiczne podejście 

polega na wzmocnieniu konkurencyjności 

UE oraz zrównoważonego rozwoju na 

świecie poprzez tego rodzaju partnerstwa 

pomiędzy UE a krajami trzecimi na 

poziomie bilateralnym, regionalnym i 

światowym oparte na obopólnych 

interesach publicznych i zbiorowych. W 

tym celu należy propagować rolę UE jako 

światowego partnera również poprzez 

wielostronne międzynarodowe programy 

badawcze. Działania wspierane w ramach 

międzynarodowej współpracy będą 

związane z głównymi kwestiami polityki w 

celu wspierania wypełniania 

międzynarodowych zobowiązań UE i 

przyczyniania się, w ramach 

zrównoważonego rozwoju na świecie, do 

dzielenia się wynikami dla poprawienia 
konkurencyjności, postępu społeczno-

gospodarczego, ochrony środowiska oraz 

dobrobytu.  

 

Poprawka 44 



Załącznik I, nagłówek „Współpraca międzynarodowa”, akapit trzeci punktor 2 

Szczególne działania współpracy w każdej 

z dziedzin tematycznych poświęcone 

krajom trzecim w przypadku wzajemnego 

zainteresowania współpracą w zakresie 

poszczególnych tematów. Określenie 

szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 

ściśle związane z odnośnymi 

dwustronnymi umowami o współpracy 

oraz z aktualnymi wielostronnymi i 

regionalnymi dialogami pomiędzy UE a 

wyżej wymienionymi krajami lub grupami 

krajów. Priorytety zostaną określone na 

podstawie szczególnych potrzeb, 

potencjału oraz stopnia rozwoju 

gospodarczego w danym regionie lub 

kraju. W tym celu zostanie opracowana 

międzynarodowa strategia na rzecz 

współpracy oraz plan realizacji, które 

obejmą konkretnie ukierunkowane 

działania w obrębie tematów lub w 

wymiarze ponadtematycznym, np. w 

zakresie zdrowia, rolnictwa, kwestii 

sanitarnych, wody, bezpieczeństwa 

żywności, spójności społecznej, energii, 

środowiska, rybołówstwa, akwakultury i 

zasobów naturalnych, zrównoważonej 

polityki gospodarczej oraz technologii 

teleinformatycznych. Działania te będą 

stanowić uprzywilejowane instrumenty 

służące wdrażaniu współpracy pomiędzy 

UE a tymi krajami. Działania te obejmują 

w szczególności działania mające na celu 

wzmocnienie potencjału badawczego i 

współpracy krajów kandydujących, 

sąsiednich, rozwijających się i nowo 

powstałych. Działania będą przedmiotem 

ukierunkowanych zaproszeń do składania 

wniosków i zostanie zwrócona szczególna 

uwaga na ułatwianie dostępu do działań 

odnośnym państwom trzecim, w 

szczególności krajom rozwijającym się. 

Szczególne działania współpracy w każdej 

z dziedzin tematycznych poświęcone 

krajom trzecim w przypadku wzajemnego 

zainteresowania współpracą w zakresie 

poszczególnych tematów. Określenie 

szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 

ściśle związane z odnośnymi 

dwustronnymi umowami o współpracy 

oraz z aktualnymi wielostronnymi i 

regionalnymi dialogami pomiędzy UE a 

wyżej wymienionymi krajami lub grupami 

krajów. Priorytety zostaną określone na 

podstawie wzajemnego zainteresowania i 

wzajemnych korzyści oraz szczególnych 

potrzeb, potencjału oraz stopnia rozwoju 

gospodarczego w danym regionie lub 

kraju. W tym celu zostanie opracowana 

międzynarodowa strategia na rzecz 

współpracy oraz plan realizacji, które 

obejmą konkretnie ukierunkowane 

działania w obrębie tematów lub w 

wymiarze ponadtematycznym, np. w 

zakresie zdrowia, a zwłaszcza chorób 

zaniedbanych, rolnictwa, kwestii 

sanitarnych, wody, bezpieczeństwa 

żywności, spójności społecznej, energii, 

środowiska, rybołówstwa, akwakultury i 

zasobów naturalnych, zrównoważonej 

polityki gospodarczej oraz technologii 

teleinformatycznych. Działania te będą 

stanowić uprzywilejowane instrumenty 

służące wdrażaniu współpracy pomiędzy 

UE a tymi krajami. Działania te służą 

dziedzinom wzajemnego zainteresowania, 

obejmując ponadto: działania mające na 

celu wzmocnienie potencjału badawczego i 

współpracy krajów kandydujących, 

sąsiednich, rozwijających się i nowo 

powstałych. Działania będą przedmiotem 

ukierunkowanych zaproszeń do składania 

wniosków i zostanie zwrócona szczególna 

uwaga na ułatwianie dostępu do działań 

odnośnym państwom trzecim, w 

szczególności krajom rozwijającym się. 

 

Poprawka 45 



Załącznik I, część „Tematy”, sekcja 1 „Zdrowie”, podsekcja „Podejście”, akapit pierwszy a 

(nowy) 

 W tym celu dążyć się będzie do 

maksymalnej komplementarności i 

synergii z innymi programami i 

działaniami Wspólnoty, a również z 

krajowymi i regionalnymi programami 

badawczymi prowadzonymi w różnych 

państwach członkowskich. 

Poprawka 46 

Załącznik I, część „Tematy”, sekcja 1 („Zdrowie”), podsekcja „Podejście”, akapit trzeci 

Problematyka płci w badaniach zostanie 

uwzględniona i włączona do projektów we 

wszystkich stosownych przypadkach. 

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 

informowaniu o wynikach badań w 

zakresie nowych postępów wynikających z 

badań biomedycznych i genetycznych oraz 

prowadzeniu dialogu ze społeczeństwem, 

zwłaszcza z grupami pacjentów, w miarę 

możliwości na najwcześniejszym etapie. 

Zapewnione zostanie również 

upowszechnianie i wykorzystywanie 

wyników badań. 

W stosownych przypadkach aspekty płci 

będą uwzględniane i włączane do 

projektów. Związane z chorobą czynniki 

ryzyka, procesy biologiczne, objawy 

kliniczne, rezultaty i terapia często się 

różnią w zależności od płci. Ponadto 

istnieją choroby tylko lub częściej 

występujące u kobiet lub mężczyzn 

(jednym z przykładów jest fibromyalgia/ 

przewlekły zespół przemęczenia, który 

występuje przede wszystkim u kobiet). 

Wszelka działalność podlegająca 

finansowaniu w ramach niniejszego 

tematu powinna zatem przewidywać 

możliwość zróżnicowania w zakresie 

odnośnych protokołów z badań, 

metodologii, analiz i wyników. Szczególna 

uwaga zostanie poświęcona informowaniu 

o wynikach badań w zakresie nowych 

postępów wynikających z badań 

biomedycznych i genetycznych oraz 

prowadzeniu dialogu ze społeczeństwem, 

zwłaszcza z grupami pacjentów, w miarę 

możliwości na najwcześniejszym etapie. 

Zapewnione zostanie również 

upowszechnianie i wykorzystywanie 

wyników badań. 

Poprawka 47 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” podtytuł 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret pierwsze 

Badania o dużej wydajności: opracowanie 

nowych instrumentów badawczych dla 

współczesnej biologii, które w znaczący 

- Badania o dużej wydajności: opracowanie 

nowych instrumentów badawczych dla 

współczesnej biologii, które w znaczący 



sposób wzmocnią generowanie danych 

oraz polepszą normalizację, pozyskiwanie i 

analizę danych i próbek (biobanki). Nacisk 

zostanie położony na nowe technologie 

obejmujące: sekwencjonowanie, ekspresję 

genu, genotypowanie i fenotypowanie, 

genomikę strukturalną, bioinformatykę i 

biologię systemów, inne technologie typu 

„omika”. 

sposób wzmocnią generowanie danych 

oraz polepszą normalizację, pozyskiwanie i 

analizę eksperymentalną i 

bioinformatyczną danych i próbek 

(biobanki). Nacisk zostanie położony na 

nowe technologie obejmujące: 

sekwencjonowanie z wykorzystaniem 

szybkich, ekonomicznych i szeroko 

dostępnych metod, ekspresję genu, 

genotypowanie i fenotypowanie, genomikę 

strukturalną, bioinformatykę i biologię 

systemów, łącznie z dokonywanymi przy 

pomocy superkomputera obliczeniami do 

celów modelowania strukturalnego, inne 

technologie typu „omika”. 

 

Poprawka 172 

Załącznik I część „Tematy” sekcja („Zdrowie”), podsekcja „Działania” nagłówek 1 

(„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia”) tiret drugie 

- Wykrywanie, diagnozowanie i 

monitorowanie: opracowanie instrumentów i 

technologii w zakresie wizualizacji, 

prezentacji, wykrywania oraz analizy w 

zakresie badań biomedycznych w celu 

przewidywania, diagnozowania, 

monitorowania i prognozowania chorób oraz 

w celu wspierania i poradnictwa w zakresie 

interwencji terapeutycznych. Nacisk 

zostanie położony na multidyscyplinarne 

podejście łączące dziedziny takie jak: 

biologia molekularna i komórkowa, 

fizjologia, genetyka, fizyka, chemia, 

nanotechnologie, mikrosystemy, urządzenia 

i technologie informacyjne. Uwzględnione 

zostaną metody nie- lub małoinwazyjne oraz 

ilościowe, jak również kwestie zapewnienia 

jakości. 

- Wykrywanie, diagnozowanie i 

monitorowanie: opracowanie instrumentów i 

technologii w zakresie wizualizacji, 

prezentacji, wykrywania oraz analizy w 

zakresie badań biomedycznych w celu 

przewidywania, diagnozowania, 

monitorowania i prognozowania chorób oraz 

w celu wspierania i poradnictwa w zakresie 

interwencji terapeutycznych. Nacisk 

zostanie położony na multidyscyplinarne 

podejście, dające priorytet narzędziom 

diagnostycznym bezpośrednio związanym z 

terapią, łączące dziedziny takie jak: biologia 

molekularna i komórkowa, fizjologia, 

genetyka, fizyka, chemia, nanotechnologie, 

mikrosystemy, urządzenia i technologie 

informacyjne. Uwzględnione zostaną 

metody nie- lub małoinwazyjne oraz 

ilościowe, jak również kwestie zapewnienia 

jakości. 

 

Poprawka 48 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret czwarte 

- Przewidywanie adekwatności, 

bezpieczeństwa i skuteczności terapii: 

- Przewidywanie adekwatności, 

bezpieczeństwa i skuteczności terapii: 



opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 

instrumentów, metod i norm potrzebnych 

do dostarczenia pacjentowi nowych, 

bezpiecznych i skutecznych leków 

biomedycznych (w przypadku leków 

konwencjonalnych kwestie te będą 

poruszane w ramach proponowanej 

Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 

zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 

zostanie położony na podejścia takie jak 

farmakogenomika, metody i modele in 

silico, in vitro (łącznie z metodami 

alternatywnymi dla doświadczeń na 

zwierzętach) oraz in vivo. 

opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 

instrumentów, metod i norm potrzebnych 

do dostarczenia pacjentowi nowych, 

bezpiecznych i skutecznych leków 

biomedycznych (w przypadku leków 

konwencjonalnych kwestie te będą 

poruszane w ramach proponowanej 

Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 

zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 

zostanie położony na podejścia takie jak 

farmakogenomika, metody i modele in 

silico, in vitro (łącznie z metodami 

alternatywnymi dla doświadczeń na 

zwierzętach) oraz in vivo, nadzór 

immunologiczny. 

 

Poprawka 49 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 1 punktor 1 

Gromadzenie danych na dużą skalę: 

wykorzystywanie technologii o dużej 

wydajności do generowania danych 

mających na celu poznanie funkcji genów i 

produktów genowych oraz ich wzajemnych 

oddziaływań w złożonych sieciach. Nacisk 

zostanie położony na: genomikę, 

proteomikę, genetykę populacji, genomikę 

porównawczą i funkcjonalną. 

Gromadzenie danych na dużą skalę: 

wykorzystywanie technologii o dużej 

wydajności do generowania danych 

mających na celu poznanie funkcji genów, 

produktów genowych i układów 

komórkowych oraz ich wzajemnych 

oddziaływań w złożonych sieciach oraz w 

ważnych procesach biologicznych (tzn. 

reorganizacji synaptycznej i komórkowej) 

oraz w procesach mutacji. Nacisk zostanie 

położony na: genomikę, włącznie z RNA, 

proteomikę, genetykę populacji, genomikę 

porównawczą i funkcjonalną. 

 

Poprawka 50 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 2 punktor 1 

Choroby mózgu i pokrewne choroby: 

lepsze zrozumienie łącznej struktury i 

dynamiki mózgu, badania nad chorobami 

mózgu i poszukiwanie nowych terapii. 

Nacisk zostanie położony na badanie 

funkcji mózgu, począwszy od budowy a 

skończywszy na procesach poznawczych 

oraz na choroby i zaburzenia 

neurologiczne i psychiczne, łącznie z 

Choroby mózgu i pokrewne choroby: 

lepsze zrozumienie łącznej struktury i 

dynamiki mózgu, badania nad chorobami 

mózgu włącznie z istotnymi chorobami 

związanymi ze starzeniem się (np. 

demencja, choroba Alzheimera lub 

Parkinsona) i poszukiwanie nowych 

terapii. Nacisk zostanie położony na 

badanie funkcji mózgu, począwszy od 



podejściami terapeutycznymi 

ukierunkowanymi na regenerację i powrót 

do zdrowia. 

budowy a skończywszy na procesach 

poznawczych, oraz dysfunkcji mózgu, 

począwszy od aktywności synaptycznej a 

skończywszy na neurodegeneracji, aby 

zdobyć ogólną wiedzę o mózgu . Badania 

będą ukierunkowane na choroby i 

zaburzenia neurologiczne i psychiczne, 

łącznie z podejściami i technologiami 

terapeutycznymi ukierunkowanymi na 

regenerację i powrót do zdrowia. 

 

Poprawka 51 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 2 punktor 2 

Rozwój człowieka i proces starzenia się: 

lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 

w ciągu całego życia oraz procesu 

zdrowego starzenia się. Nacisk zostanie 

położony na badania systemów ludzkich i 

modelowych, łącznie z badaniem 

wzajemnych oddziaływań między nimi a 

czynnikami takimi jak środowisko, 

zachowanie i płeć. 

Rozwój człowieka i proces starzenia się: 

lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 

w ciągu całego życia oraz procesu 

zdrowego starzenia się. Nacisk zostanie 

położony na badania systemów ludzkich, 

modelowych i komórkowych, łącznie z 

badaniem wzajemnych oddziaływań 

między nimi a czynnikami takimi jak 

środowisko, zachowanie, kultura i płeć, w 

celu zmniejszenia problemów codziennego 

życia u osób w zaawansowanym wieku 

oraz na procesy począwszy od aktywności 

synaptycznej a skończywszy na 

neurodegeneracji, z użyciem, między 

innymi, klinicznego lub przedklinicznego 

obrazowania molekularnego lub 

funkcjonalnego . 

 

Poprawka 52 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 4 punktor 1 i 1 a (nowy) 

Choroba nowotworowa: nacisk zostanie 

położony na etiologię choroby, określenie i 

zatwierdzenie docelowego miejsca 

działania leku i markerów biologicznych 

pomagających w zapobieganiu, wczesnej 

diagnostyce i leczeniu; oraz na ocenę 

skuteczności prognozowania, diagnostyki i 

interwencji terapeutycznych. 

Choroba nowotworowa: nacisk zostanie 

położony na etiologię choroby, badania 

epidemiologiczne, nowe leki/terapie i 

czynniki ryzyka; określenie i zatwierdzenie 

czynników środowiskowych, docelowe 

miejsce działania leku i markerów 

biologicznych pomagających w 

zapobieganiu, wczesnej diagnostyce i 

leczeniu; na ocenę skuteczności 

prognozowania, diagnostyki i interwencji 



terapeutycznych oraz  

na choroby zwyrodnieniowe związane z 

wiekiem. 

 

Poprawka 53 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 4 punktor 3 

Cukrzyca i otyłość: w przypadku 

pierwszego schorzenia nacisk zostanie 

położony na etiologię różnych rodzajów 

cukrzycy, zapobieganie i leczenie. W 

przypadku otyłości nacisk zostanie 

położony na multidyscyplinarne podejścia 

obejmujące genetykę, tryb życia i 

epidemiologię. 

Cukrzyca i otyłość: w przypadku 

pierwszego schorzenia nacisk zostanie 

położony na etiologię różnych rodzajów 

cukrzycy, zapobieganie i leczenie, łącznie 

z terapią polegającą na zastępowaniu 

komórek. W przypadku otyłości nacisk 

zostanie położony na multidyscyplinarne 

podejścia obejmujące genetykę, biochemię 

i fizjologię (określone przy użyciu metod 

nieinwazyjnych, jak obrazowanie 

molekularne lub funkcjonalne), tryb życia 

i epidemiologię. Zarówno w przypadku 

cukrzycy, jak i otyłości nacisk zostanie 

położony na choroby młodzieńcze i 

czynniki z dzieciństwa. 

 

Poprawka 54 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 4 punktor 3 a (nowy) 

 Choroby reumatyczne: nacisk zostanie 

położony na etiologię, wczesne 

wykrywanie i markery biologiczne chorób 

reumatycznych oraz na ich leczenie, ze 

szczególnym uwzględnieniem zapalnych 

chorób reumatycznych. 

 

Poprawka 55 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 4 punktor 5 

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 

położony na choroby nieprowadzące do 

zgonu i mające duży wpływ na jakość 

życia w zaawansowanym wieku, takie jak 

zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 

inne choroby chroniczne (np. choroby 

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 

położony na choroby nieprowadzące do 

zgonu i mające duży wpływ na jakość 

życia w zaawansowanym wieku, takie jak 

zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 

inne choroby chroniczne, w szczególności 



reumatoidalne). choroby zapalne (np. choroby 

reumatoidalne, takie jak reumatoidalne 

zapalenie stawów, osteoporoza, demencja 

i choroby neurodegeneracyjne). 

 

Poprawka 56 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 4 punktor 5 a (nowy) 

 Inne choroby: w centrum zainteresowania 

znajdą się choroby układu oddechowego, 

choroby zaniedbane i badania populacji 

przeprowadzane w celu oceny 

pojawiających się czynników ryzyka. 

 

Poprawka 57 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 („Zdrowie”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” podtytuł 4 punktor 5 b (nowy) 

 Badania nad regeneracją tkanek: ncisk 

zostanie położony na badania nad 

regeneracją tkanek, jak regeneracja 

tkanki skóry i serca w celu zrozumienia 

mechanizmów leżących u podstaw 

procesów regeneracji i aby wypracować 

innowacyjne metody w terapii genowej i 

komórkowej. 

 

Poprawka 58 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 „Zdrowie” podsekcja „Działania” nagłówek 3 

(„Optymalizowanie zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy”) tiret pierwsze 

- Lepsze propagowanie zdrowia i 

zapobieganie chorobom: przedstawianie 

dowodów na rzecz zoptymalizowania 

środków podejmowanych w zakresie 

zdrowia publicznego dotyczących trybu 

życia i interwencji na różnych poziomach i 

w różnych kontekstach. Nacisk zostanie 

położony na szerzej pojęte czynniki mające 

wpływ na zdrowie oraz ich wzajemne 

oddziaływanie na poziomie jednostki i 

społeczności (np. sposób odżywiania, stres, 

tytoń i inne substancje, aktywność 

fizyczna, kontekst kulturowy, czynniki 

- Lepsze propagowanie zdrowia i 

zapobieganie chorobom: dostarczanie 

danych potrzebnych do optymalizacji 

środków podejmowanych w zakresie 

zdrowia publicznego dotyczących trybu 

życia i interwencji na różnych poziomach i 

w różnych kontekstach. Nacisk zostanie 

położony na szerzej pojęte czynniki mające 

wpływ na zdrowie oraz ich wzajemne 

oddziaływanie na poziomie jednostki i 

społeczności (np. sposób odżywiania, stres, 

tytoń i inne substancje, aktywność 

fizyczna, jakość życia, kontekst kulturowy, 



społeczno-ekonomiczne i środowiskowe). 

W szczególności zostanie poruszona 

kwestia zdrowia psychicznego w 

perspektywie życia jednostki. 

czynniki społeczno-ekonomiczne, 

żywieniowe i środowiskowe). W 

szczególności zostanie poruszona kwestia 

zdrowia psychicznego w perspektywie 

całego życia jednostki. 

Poprawka 59 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 „Zdrowie” podsekcja „Działania” nagłówek 3 

(„Optymalizowanie zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy”) tiret drugie 

Przełożenie badań klinicznych na 

praktyczne zastosowania kliniczne, łącznie 

z lepszym zastosowaniem leków oraz 

właściwym wykorzystaniem interwencji 

zachowawczych i organizacyjnych, jak 

również terapii i technologii leczniczych. 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 

kwestię bezpieczeństwa pacjenta: 

określenie najlepszych praktyk 

klinicznych, zrozumienie procesu 

podejmowania decyzji w kontekście 

klinicznym w zakresie opieki podstawowej 

i specjalistycznej, rozwijanie zastosowań 

medycznych opartych na dowodach oraz 

zwiększenie odpowiedzialności pacjenta za 

własne zdrowie. Nacisk zostanie położony 

na porównywanie strategii, badanie 

wyników różnych interwencji, w tym 

leków, uwzględnianie dowodów 

pochodzących z monitorowania 

bezpieczeństwa farmakoterapii, 

określonych cech pacjenta (np. podatności 

genetycznej, wieku, płci oraz stosowania 

się do zaleceń), jak również kwestie 

finansowe.  

Przełożenie wyników badań klinicznych na 

praktyczne zastosowania kliniczne, łącznie 

z lepszym zastosowaniem leków (np. aby 

uniknąć rozwinięcia oporności na 

antybiotyki) oraz właściwym 

wykorzystaniem interwencji 

zachowawczych, organizacyjnych i 

publicznej służby zdrowia, jak również 

terapii i technologii leczniczych. 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 

kwestię bezpieczeństwa pacjenta, łącznie 

ze skutkami ubocznymi leków; określenie 

najlepszych praktyk klinicznych, 

zrozumienie procesu podejmowania 

decyzji w kontekście klinicznym w 

zakresie opieki podstawowej i 

specjalistycznej; rozwijanie zastosowań 

medycznych opartych na dowodach oraz 

zwiększenie odpowiedzialności pacjenta za 

własne zdrowie w celu wzmocnienia 

osobistej i społecznej niezależności 

pacjenta. Nacisk zostanie położony na 

porównywanie strategii, badanie wyników 

różnych interwencji, w tym leków i nowych 

technologii leczniczych, uwzględniając 

dowody pochodzące z monitorowania 

bezpieczeństwa farmakoterapii, określone 

cechy pacjenta (np. podatność genetyczną, 

wiek, płeć oraz stosowanie się do zaleceń), 

jak również kwestie finansowe w zakresie 

zdrowia i jakości życia oraz dobrych 

praktyk.  

 

Poprawka 60 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 1 „Zdrowie” podsekcja „Działania” nagłówek 3 

(„Optymalizowanie zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy”) tiret trzecie 

Jakość, solidarność i trwałość systemów Jakość, solidarność i trwałość systemów 



opieki zdrowotnej: zapewnienie podstaw 

dla dostosowania krajowych systemów 

opieki zdrowotnej w oparciu o 

doświadczenia zebrane w innych krajach, 

przy uwzględnieniu znaczenia sytuacji w 

danym kraju oraz charakterystyki 

społeczeństwa (starzenie się, mobilność, 

migracja, kształcenie, status społeczno-

gospodarczy oraz zmieniający się rynek 

pracy, itp.). Nacisk zostanie położony na 

aspekty organizacyjne, finansowe i 

regulacyjne systemów opieki zdrowotnej, 

ich wdrażanie oraz wyniki w zakresie 

skuteczności, wydajności i równego 

dostępu. Szczególna uwaga zostanie 

zwrócona na kwestie związane z 

inwestycjami i zasobami ludzkimi. 

opieki zdrowotnej: zapewnienie podstaw 

dla dostosowania krajowych systemów 

opieki zdrowotnej w oparciu o 

doświadczenia zebrane w innych krajach, 

przy uwzględnieniu znaczenia sytuacji w 

danym kraju oraz charakterystyki 

społeczeństwa (starzenie się, mobilność, 

migracja, kształcenie, status społeczno-

gospodarczy oraz zmieniający się rynek 

pracy, itp.). Nacisk zostanie położony na 

aspekty organizacyjne, finansowe i 

regulacyjne systemów opieki zdrowotnej, 

ich wdrażanie oraz wyniki w zakresie 

skuteczności, wydajności i równego 

dostępu. Szczególna uwaga zostanie 

zwrócona na kwestie związane z 

inwestycjami i zasobami ludzkimi oraz na 

dostęp do opieki zdrowotnej osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 

w tym osób niepełnosprawnych. 

Poprawka 61 

Załącznik I część„Tematy” sekcja 1 „Zdrowie” podsekcja „Działania” nagłówek 3 

„Optymalizowanie zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy” tiret trzecie a (nowe) 

. - Właściwe wykorzystywanie nowych 

technologii i terapii: aspekty 

bezpieczeństwa w perspektywie 

długookresowej i kontrola stosowania na 

dużą skalę nowych technologii 

leczniczych (w tym urządzeń) oraz 

nowoczesnych terapii, zapewniających w 

szczególności wysoki poziom ochrony 

zdrowia publicznego.  

Poprawka 62 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 („Żywność, rolnictwo i biotechnologia”) podsekcja 

„Podejście” ustęp 2 

Przemysł rolno-spożywczy, obejmujący w 

90 % MŚP, w szczególnym stopniu 

skorzysta z licznych działań badawczych, 

w tym ukierunkowanych działań na rzecz 

upowszechniania i transferu technologii, 

zwłaszcza w zakresie integracji i 

wykorzystania zaawansowanych 

ekologicznych technologii, metodologii i 

procesów oraz opracowania norm. 

Oczekuje się, że nowe przedsiębiorstwa 

Przemysł rolno-spożywczy, obejmujący w 

90 % MŚP, w szczególnym stopniu 

skorzysta, co będzie zauważalne przede 

wszystkim w małych przedsiębiorstwach, z 

licznych działań badawczych, w tym 

ukierunkowanych działań na rzecz 

upowszechniania i transferu technologii, 

zwłaszcza w zakresie integracji i 

wykorzystania zaawansowanych 

ekologicznych technologii, metodologii i 



high-tech z sektora bio-, nanotechnologii 

oraz technologii ICT wniosą znaczny 

wkład w dziedziny obejmujące uprawę 

roślin, ulepszanie roślin uprawnych oraz 

ich ochronę, zaawansowane technologie w 

zakresie wykrywania i monitorowania na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 

jakości żywności oraz nowe bioprocesy 

przemysłowe. 

procesów oraz opracowania norm. 

Oczekuje się, że nowe przedsiębiorstwa 

high-tech z sektora bio-, nanotechnologii 

oraz technologii ICT wniosą znaczny 

wkład w dziedziny obejmujące uprawę 

roślin, ulepszanie roślin uprawnych oraz 

ich ochronę, zaawansowane technologie w 

zakresie wykrywania i monitorowania na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 

jakości żywności oraz nowe bioprocesy 

przemysłowe. 

 

Poprawka 63 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 („Żywność, rolnictwo i biotechnologia”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 („Zrównoważona produkcja i zarządzanie...”) tiret pierwsze a (nowe) 

 - Badania nad bioróżnorodnością i jej 

charakterystyką molekularną mają na 

celu jej ochronę, a nie tylko znalezienie 

nowych sposobów jej wykorzystywania. 

Ochrona i zachowanie środowiska 

naturalnego jest kluczowym elementem 

zrównoważonego zarządzania zasobami 

biologicznymi. Należy poszukiwać 

powiązania z tematem „Środowisko”. 

 

Poprawka 64 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 („Żywność, rolnictwo i biotechnologia”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 („Zrównoważona produkcja i zarządzanie...”) tiret drugie 

- Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju 

i konkurencyjności przy jednoczesnej 

redukcji wpływu na środowisko w zakresie 

rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i 

akwakultury poprzez opracowanie nowych 

technologii, urządzeń, systemów 

monitorowania, nowych odmian roślin i 

systemów produkcyjnych, udoskonalenie 

naukowych i technicznych podstaw w 

zakresie zarządzania rybołówstwem, jak 

również lepsze zrozumienie wzajemnych 

oddziaływań pomiędzy różnymi systemami 

(rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i 

akwakultura) w obrębie całego 

ekosystemu. W przypadku lądowych 

zasobów biologicznych szczególny nacisk 

zostanie położony na niskonakładowe i 

- Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju 

i konkurencyjności przy jednoczesnej 

ochronie zdrowia konsumentów i redukcji 

wpływu na środowisko w zakresie 

rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i 

akwakultury poprzez opracowanie nowych 

technologii, urządzeń, systemów 

monitorowania, nowych odmian roślin i 

systemów produkcyjnych, udoskonalenie 

naukowych i technicznych podstaw w 

zakresie zarządzania rybołówstwem i 

zbiorami poprzez selektywną uprawę 

roślin, zdrowie roślin i zoptymalizowane 

systemy produkcji, jak również lepsze 

zrozumienie wzajemnych oddziaływań 

pomiędzy różnymi systemami (rolnictwo i 

leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura) w 



organiczne systemy produkcyjne, lepsze 

zarządzanie zasobami oraz nowe pasze i 

nowe odmiany (rośliny uprawne i drzewa) 

charakteryzujące się lepszym składem, 

większą odpornością na stres, wydajnością 

w wykorzystywaniu składników 

odżywczych oraz lepszą budową. Będzie to 

wspierane poprzez badania nad 

biobezpieczeństwem, współistnieniem i 

odtworzeniem historii systemów nowych 

odmian i produktów. Poprawa zdrowia 

roślin zostanie osiągnięta poprzez lepsze 

zrozumienie ekologii, biologii szkodników, 

chorób i innych zagrożeń oraz wspieranie 

kontrolowania wybuchów epidemii i 

wzmacnianie instrumentów i technik 

zrównoważonego obchodzenia się ze 

szkodnikami. W przypadku zasobów 

biologicznych pochodzących ze 

środowiska wodnego nacisk zostanie 

położony na podstawowe funkcje 

biologiczne, bezpieczne i przyjazne dla 

środowiska systemy produkcyjne i pasze 

dla hodowanych gatunków oraz na biologię 

połowów, dynamikę połowów 

wielogatunkowych, wzajemne 

oddziaływania pomiędzy działalnością 

połowową a ekosystemem morskim oraz 

na wieloletnie, regionalne systemy 

zarządzania żeglugą. 

obrębie całego ekosystemu. Podjęta 

zostanie ochrona rodzimych ekosystemów, 

rozwijanie czynników walki biologicznej, 

oraz mikrobiologicznego wymiaru 

różnorodności biologicznej i 

metagenomiki. W przypadku lądowych 

zasobów biologicznych szczególny nacisk 

zostanie położony na niskonakładowe i 

organiczne systemy produkcyjne, 

monitorowanie i ocenę wpływu 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych na środowisko i 

zdrowie ludzkie, a także na 

zrównoważone, konkurencyjne i 

wieloaspektowe rolnictwo i leśnictwo. 
Lepsze zarządzanie zasobami oraz nowe 

pasze i nowe odmiany (rośliny uprawne i 

drzewa) charakteryzujące się lepszym 

składem, większą odpornością na stres, 

wydajnością w wykorzystywaniu 

składników odżywczych oraz lepszą 

budową również będą promowane. Będzie 

to wspierane poprzez badania nad 

biobezpieczeństwem, współistnieniem i 

odtworzeniem historii systemów nowych 

odmian i produktów. Poprawa zdrowia 

roślin i ochrony upraw zostanie osiągnięta 

poprzez lepsze zrozumienie ekologii, 

biologii szkodników, chorób, chwastów i 

innych zagrożeń oraz wspieranie 

kontrolowania wybuchów epidemii i 

wzmacnianie instrumentów i technik 

zrównoważonego obchodzenia się ze 

szkodnikami i chwastami. Zostaną 

opracowane udoskonalone metody 

monitorowania, ochrony i zwiększania 

żyzności gleby. W przypadku zasobów 

biologicznych pochodzących ze 

środowiska wodnego nacisk zostanie 

położony na podstawowe funkcje 

biologiczne, bezpieczne i przyjazne dla 

środowiska systemy produkcyjne i pasze 

dla hodowanych gatunków oraz na biologię 

połowów, dynamikę połowów 

wielogatunkowych, wzajemne 

oddziaływania pomiędzy działalnością 

połowową a ekosystemem morskim oraz 

na wieloletnie, regionalne systemy 

zarządzania żeglugą. 



 

Poprawka 65 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 („Żywność, rolnictwo i biotechnologia”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 („Zrównoważona produkcja i zarządzanie...”) tiret trzecie 

- Zoptymalizowanie produkcji zwierzęcej i 

dobrostanu zwierząt w sektorze rolnictwa, 

rybołówstwa i akwakultury, między innymi 

poprzez wykorzystanie wiedzy 

genetycznej, nowe metody hodowli, lepsze 

zrozumienie fizjologii i zachowania 

zwierząt, jak również lepsze zrozumienie i 

kontrola chorób zakaźnych zwierząt, w 

tym chorób odzwierzęcych. W przypadku 

ostatniej kwestii opracowane zostaną 

również narzędzia służące monitorowaniu, 

zapobieganiu i kontroli, prowadzone 

badania wspierające i stosowane nad 

szczepionkami i diagnostyką, oraz badania 

ekologii znanych lub nowych czynników 

zakaźnych lub innych zagrożeń, łącznie z 

wrogimi atakami i wpływem różnych 

systemów hodowli i klimatu. Rozwinięte 

zostaną także nowe metody bezpiecznego 

usuwania odpadów zwierzęcych oraz 

ulepszone zarządzanie produktami 

ubocznymi. 

- Zoptymalizowanie produkcji zwierzęcej, 

dobrostanu i zdrowia zwierząt w sektorze 

rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, 

między innymi poprzez wykorzystanie 

wiedzy genetycznej, nowe metody 

hodowli, lepsze zrozumienie fizjologii i 

zachowania zwierząt, jak również lepsze 

zrozumienie i kontrola chorób zakaźnych 

zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych i 

ich mechanizmów patogennych oraz 

chorób związanych z żywieniem zwierząt. 
W przypadku ostatniej kwestii opracowane 

zostaną również narzędzia służące 

monitorowaniu, zapobieganiu i kontroli, 

prowadzone badania wspierające i 

stosowane nad szczepionkami i 

diagnostyką, oraz badania ekologii 

znanych lub nowych czynników zakaźnych 

lub innych zagrożeń, łącznie z wrogimi 

atakami i wpływem różnych systemów 

hodowli i klimatu. W związku z tym należy 

zbadać dostosowanie się rolnictwa do 

przesunięcia stref klimatycznych. 
Rozwinięte zostaną także nowe metody 

bezpiecznego usuwania odpadów 

zwierzęcych oraz ulepszone zarządzanie 

produktami ubocznymi. Uwzględnione 

zostaną inne zagrożenia dla 

zrównoważonej i bezpiecznej produkcji 

żywności, takie jak możliwy wpływ zmiany 

klimatu na procesy produkcyjne. 

Poprawka 66 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 („Żywność, rolnictwo i biotechnologia”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 („Zrównoważona produkcja i zarządzanie...”) tiret czwarte 

- Zapewnienie narzędzi niezbędnych dla 

decydentów politycznych i innych 

podmiotów w celu wspierania realizacji 

odnośnych strategii, polityk i 

prawodawstwa, a w szczególności w celu 

wspierania tworzenia europejskiej 

ekologicznej gospodarki opartej na wiedzy 

- Zapewnienie narzędzi niezbędnych dla 

decydentów politycznych i innych 

podmiotów w celu wspierania realizacji 

odnośnych strategii, polityk i 

prawodawstwa, a w szczególności w celu 

wspierania tworzenia europejskiej 

ekologicznej gospodarki opartej na wiedzy 



(KBBE) oraz potrzeb w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich i przybrzeżnych. 

Wspólna polityka rybołówstwa będzie 

wspierana poprzez opracowanie 

adaptacyjnych podejść na korzyść całej 

koncepcji ekosystemowej w zakresie 

eksploatacji zasobów morskich. Badania na 

rzecz wszystkich polityk obejmą badania 

społeczno-ekonomiczne, badania 

porównawcze różnych systemów hodowli, 

opłacalne systemy zarządzania 

rybołówstwem, hodowlę zwierząt 

nieprzeznaczonych do konsumpcji, 

wzajemne oddziaływania z leśnictwem 

oraz badania mające na celu poprawę życia 

rolników i rybaków. 

(KBBE) oraz potrzeb w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich i przybrzeżnych oraz 

niezbędnych dla rozwoju innowacyjnych 

mechanizmów w sektorze leśnym, metod 

zapobiegania i zwalczania pożarów lasów 

oraz działań służących zwalczaniu erozji i 

pustynnienia spowodowanych przez 

działalność rolniczą. Wspierana będzie 

wspólna polityka rolna, wspólnotowa 

polityka w zakresie zdrowia zwierząt, 

wspólnotowa strategia w zakresie 

leśnictwa oraz wspólna polityka 

rybołówstwa. W szczególności wspólna 

polityka rybołówstwa będzie wspierana 

poprzez opracowanie adaptacyjnych 

podejść na korzyść całej koncepcji 

ekosystemowej w zakresie eksploatacji 

zasobów morskich. Badania na rzecz 

wszystkich polityk obejmą badania 

społeczno-ekonomiczne, badania w 

zakresie nauk społecznych koncentrujące 

się na obszarach wiejskich, badania 

porównawcze różnych systemów hodowli, 

opłacalne systemy zarządzania 

rybołówstwem, hodowlę zwierząt 

nieprzeznaczonych do konsumpcji, 

wzajemne oddziaływania z leśnictwem 

oraz badania mające na celu poprawę życia 

rolników i rybaków. 

Poprawka 68 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podsekcja 

„Działania” nagłówek 2 „Od stołu do gospodarstwa: żywność, zdrowie i dobre samopoczucie” 

tiret drugie 

- Zrozumienie czynników wpływających 

na rodzaj spożywanej żywności oraz 

nawyków żywieniowych będących 

najważniejszym dającym się kontrolować 

czynnikiem warunkującym powstawanie 

chorób i zaburzeń pochodzenia 

żywieniowego oraz redukcję ich 

występowania. Działania obejmą rozwój i 

zastosowanie nutrigenomiki i biologii 

systemów oraz badania wzajemnych 

oddziaływań pomiędzy odżywianiem oraz 

funkcjami fizjologicznymi i 

psychologicznymi. Mogą one przyczynić 

się do opracowania nowego rodzaju 

- Zrozumienie czynników wpływających 

na rodzaj spożywanej żywności oraz 

nawyków żywieniowych będących 

najważniejszym dającym się kontrolować 

czynnikiem warunkującym powstawanie 

chorób i zaburzeń pochodzenia 

żywieniowego oraz redukcję ich 

występowania; dotyczy to między innymi 

otyłości (u dzieci i dorosłych) oraz alergii; 

odżywiania w związku z profilaktyką 

chorób, w tym wiedzy o zdrowiu, 

właściwościach i składnikach środków 

spożywczych. Działania obejmą rozwój i 

zastosowanie nutrigenomiki i biologii 



przetworów, nowych artykułów 

żywnościowych, żywności dietetycznej 

oraz żywności spełniającej wymogi 

odżywcze i zdrowotne. Badania 

tradycyjnej, lokalnej i sezonowej żywności 

oraz sposobów odżywiania może w istotny 

sposób uwydatnić wpływ niektórych 

rodzajów żywności na zdrowie oraz 

przyczynić się do rozwoju zintegrowanego 

poradnictwa żywieniowego.  

systemów. Zintegrowane podejście 

powinno skupić się szczególnie na 

badaniu wzajemnych oddziaływań 

pomiędzy odżywianiem oraz funkcjami 

fizjologicznymi i psychologicznymi. Mogą 

one przyczynić się do opracowania nowego 

rodzaju przetworów, nowych artykułów 

żywnościowych, żywności dietetycznej 

oraz żywności spełniającej wymogi 

odżywcze i zdrowotne. Badania 

tradycyjnej, lokalnej i sezonowej żywności 

oraz sposobów odżywiania może w istotny 

sposób uwydatnić wpływ niektórych 

rodzajów żywności na zdrowie oraz 

przyczynić się do rozwoju zintegrowanego 

poradnictwa żywieniowego. 

Poprawka 69 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podsekcja 

„Działania” nagłówek 2 „Od stołu do gospodarstwa: żywność, zdrowie i dobre samopoczucie” 

tiret trzecie 

- Optymalizowanie innowacji w 

europejskim przemyśle spożywczym 

poprzez włączenie zaawansowanych 

technologii do tradycyjnych procesów 

produkcji żywności; najważniejsze 

technologie procesowe w celu 

wzmocnienia funkcjonalności żywności; 

opracowanie i demonstracja 

najnowocześniejszych, ekologicznych 

metod przetwarzania i pakowania, 

zastosowania w zakresie inteligentnej 

kontroli oraz skuteczniejsze zarządzanie 

produktami ubocznymi, odpadami i 

energią. Nowe badania przyczynią się 

również do opracowania zrównoważonych, 

nowoczesnych technologii w zakresie pasz, 

w tym bezpiecznych metod przetwarzania 

pasz oraz w zakresie kontroli ich jakości.  

- Optymalizowanie innowacji w 

europejskim przemyśle spożywczym 

poprzez włączenie zaawansowanych 

technologii do tradycyjnych procesów 

produkcji żywności; najważniejsze 

technologie przetwórcze w celu 

wzmocnienia funkcjonalności żywności; 

opracowywanie nowych składników i 

produktów, metody i technologie 

przechowywania oraz aspekty 

organoleptyczne w produkcji żywności i 

nowych komponentów żywności; 

opracowanie i demonstracja 

najnowocześniejszych, ekologicznych 

metod przetwarzania i pakowania, 

zastosowania w zakresie inteligentnej 

kontroli oraz skuteczniejsze zarządzanie 

produktami ubocznymi, odpadami i 

energią. Nowe badania przyczynią się 

również do opracowania zrównoważonych, 

nowoczesnych technologii w zakresie pasz, 

w tym bezpiecznych metod przetwarzania 

pasz oraz w zakresie kontroli ich jakości. 

Poprawka 70 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 („Żywność, rolnictwo i biotechnologia”) podsekcja 



„Działania” nagłówek 2 („Od stołu do gospodarstwa: żywność, zdrowie i dobre 

samopoczucie”) tiret piąte 

- Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska 

poprzez lepsze zrozumienie wpływu 

środowiska na łańcuch 

żywnościowy/paszowy oraz wpływu tego 

łańcucha na środowisko. Działania obejmą 

badania substancji zanieczyszczających 

żywność oraz ich wpływu na zdrowie, 

opracowanie lepszych narzędzi i metod 

służących ocenie wpływu łańcucha 

żywnościowego i paszowego na 

środowisko. Zapewnianie jakości i 

integralności łańcucha żywnościowego 

wymaga opracowania nowych modeli 

służących analizie łańcucha towarowego 

oraz koncepcji w zakresie zarządzania 

całym łańcuchem żywnościowym, w tym 

aspektów dotyczących konsumenta. 

- Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska 

poprzez lepsze zrozumienie wpływu 

środowiska na łańcuch 

żywnościowy/paszowy oraz wpływu tego 

łańcucha na środowisko. Działania obejmą 

badania substancji zanieczyszczających 

żywność oraz ich wpływu na zdrowie, 

opracowanie lepszych narzędzi i metod 

służących ocenie wpływu łańcucha 

żywnościowego i paszowego na 

środowisko. Zapewnianie jakości i 

integralności łańcucha żywnościowego 

wymaga opracowania nowych modeli 

służących analizie łańcucha towarowego 

oraz koncepcji w zakresie zarządzania 

całym łańcuchem żywnościowym, w tym 

aspektów dotyczących konsumenta. 

Prowadzone będą badania nad rozwojem 

nowoczesnych metod odtworzenia historii 

produktów (organizmów genetycznie 

modyfikowanych i niemodyfikowanych), 

konsekwencjami stosowania pasz 

zwierzęcych i leków zwierzęcych dla 

zdrowia ludzkiego. 

Poprawka 71 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 („Żywność, rolnictwo i biotechnologia”) podsekcja 

„Współpraca międzynarodowa” ustęp 1 

Współpraca międzynarodowa jest 

priorytetowym aspektem badań w zakresie 

żywności, rolnictwa i biotechnologii i 

będzie silnie wspierana w obrębie całej 

dziedziny. Wspierane będą badania o 

szczególnym znaczeniu dla krajów 

rozwijających się, biorąc pod uwagę 

Milenijne Cele Rozwoju oraz działania 

będące już w trakcie realizacji. Szczególne 

działania zostaną podjęte w celu 

wspierania współpracy z priorytetowymi 

regionami i krajami partnerskimi, w 

szczególności zaangażowanymi w 

dwustronne regionalne dialogi oraz 

dwustronne umowy o współpracy 

naukowo-technicznej, jak również krajami 

sąsiadującymi oraz krajami o szybko 

Współpraca międzynarodowa jest 

priorytetowym aspektem badań w zakresie 

żywności, rolnictwa i biotechnologii i 

będzie silnie wspierana w obrębie całej 

dziedziny. Wspierane będą badania o 

szczególnym znaczeniu dla krajów 

rozwijających się, biorąc pod uwagę 

Milenijne Cele Rozwoju oraz działania 

będące już w trakcie realizacji (na 

przykład sieci mające na celu lepsze 

gospodarowanie gruntami i wodą). 

Szczególne działania zostaną podjęte w 

celu wspierania współpracy z 

priorytetowymi regionami i krajami 

partnerskimi, w szczególności 

zaangażowanymi w dwustronne regionalne 

dialogi oraz dwustronne umowy o 



rozwijającej się gospodarce i krajami 

rozwijającymi się.  

współpracy naukowo-technicznej, jak 

również krajami sąsiadującymi oraz 

krajami o szybko rozwijającej się 

gospodarce i krajami rozwijającymi się. 

Poprawka 72 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 2 („Żywność, rolnictwo i biotechnologia”) podsekcja 

„Współpraca międzynarodowa” ustęp 2 

Ponadto wielostronna współpraca będzie 

prowadzona w celu zajęcia się 

wyzwaniami wymagającymi wzmożonych 

wysiłków międzynarodowych, takimi jak 

rozmiar i złożoność biologii systemów 

roślin i mikroorganizmów, lub 

wyzwaniami o znaczeniu 

ogólnoświatowym oraz 

międzynarodowymi zobowiązaniami UE 

(bezpieczeństwo żywności i wody pitnej, 

rozprzestrzenianie się chorób zwierząt na 

świecie, sprawiedliwe wykorzystanie 

różnorodności biologicznej, odbudowa 

zasobów rybnych do maksymalnego 

zrównoważonego odłowu do roku 2015 

oraz wpływ zmian klimatycznych lub 

wpływ na nie wywierany). 

 

Ponadto wielostronna współpraca będzie 

prowadzona w celu zajęcia się 

wyzwaniami wymagającymi wzmożonych 

wysiłków międzynarodowych, takimi jak 

rozmiar i złożoność biologii systemów 

roślin i mikroorganizmów, lub 

wyzwaniami o znaczeniu 

ogólnoświatowym oraz 

międzynarodowymi zobowiązaniami UE 

(bezpieczeństwo żywności i wody pitnej, 

rozprzestrzenianie się chorób zwierząt na 

świecie, sprawiedliwe wykorzystanie 

różnorodności biologicznej, odbudowa, we 

współpracy z Organizacją Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa (FAO), zasobów rybnych do 

maksymalnego zrównoważonego odłowu 

do roku 2015 oraz wpływ zmian 

klimatycznych lub wpływ na nie 

wywierany). 

Poprawka 73 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Cel” 

Podnoszenie konkurencyjności przemysłu 

europejskiego oraz opanowanie i 

ukształtowanie przyszłego rozwoju 

technologii teleinformatycznych (ICT) w 

Europie w celu zaspokojenia potrzeb 

społecznych i ekonomicznych. Działania te 

wzmocnią europejskie podstawy naukowe i 

technologiczne oraz zapewnią Europie 

światowe przewodnictwo w dziedzinie 

ICT, poprzez wykorzystywanie technologii 

ICT pobudzą innowacje, a także zapewnią 

sprawne przekształcenie postępów w 

dziedzinie ICT na korzyść obywateli, 

przedsiębiorstw, przemysłu oraz rządów 

Europy. 

Podnoszenie konkurencyjności przemysłu 

europejskiego oraz opanowanie i 

ukształtowanie przyszłego rozwoju 

technologii teleinformatycznych (ICT) w 

Europie w celu zaspokojenia potrzeb 

społecznych i ekonomicznych. Działania te 

wzmocnią europejskie podstawy naukowe i 

technologiczne oraz zapewnią Europie 

światowe przewodnictwo w dziedzinie 

ICT, poprzez wykorzystywanie technologii 

ICT pobudzą innowacje, a także zapewnią 

sprawne przekształcenie postępów w 

dziedzinie ICT na korzyść wszystkich 

obywateli Europy, a w szczególności osób 

starszych oraz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, takich jak 



osoby niepełnosprawne oraz osoby, które 

mają utrudniony dostęp do ITC, a także 

przedsiębiorstw, przemysłu oraz rządów. 

Priorytetowym celem tych działań będzie 

zmniejszenie przepaści cyfrowej i 

wykluczenia informacyjnego. 

Poprawka 74 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja 

„Wprowadzenie” ustęp 1 

Technologie teleinformatyczne (ICT) 

odgrywają jedyną w swoim rodzaju i 

sprawdzoną rolę we wspieraniu innowacji, 

pomysłowości i konkurencyjności we 

wszystkich sektorach przemysłu i usług. Są 

one niezmiernie ważne w sprostaniu 

najistotniejszym wyzwaniom społecznym 

oraz unowocześnianiu usług publicznych, 

jak również stanowią podstawę postępu we 

wszystkich dziedzinach naukowych i 

technologicznych. Europa musi zatem 

opanować i ukształtować przyszłe postępy 

w zakresie ICT oraz zapewnić, że usługi i 

produkty oparte na tych technologiach 

będą zaakceptowane i wykorzystywane w 

celu dostarczenia jak największych 

korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom.  

Technologie teleinformatyczne (ICT) 

odgrywają jedyną w swoim rodzaju i 

sprawdzoną rolę we wspieraniu innowacji, 

pomysłowości i konkurencyjności we 

wszystkich sektorach przemysłu i usług 

Technologie ICT mogą odrywać ważną 

rolę w rozpowszechnianiu i dostępie do 

wiedzy, umiejętności i wyników badań. Są 

one niezmiernie ważne w sprostaniu 

najistotniejszym wyzwaniom społecznym 

oraz unowocześnianiu usług publicznych, 

jak również stanowią podstawę postępu we 

wszystkich dziedzinach naukowych i 

technologicznych. Przyczyniają się do 

poprawy i zróżnicowania dostępu do 

informacji i powinny zachęcać do 

aktywnego uczestnictwa obywateli. Europa 

musi zatem stymulować przyszłe postępy 

w zakresie ICT w kierunku ich otwartości 

ogólnodostępności, oraz zapewnić, że 

interoperacyjne i niezawodne usługi i 

produkty oparte na tych technologiach 

będą zaakceptowane i wykorzystywane w 

celu dostarczenia jak największych 

korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. 

 

Poprawka 75 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja 

„Wprowadzenie” ustęp 4 

Temat dotyczący ICT za priorytetowe 

uznaje badania strategiczne w zakresie 

najważniejszych filarów technologii, 

zapewnia pełną integrację technologii oraz 

wiedzę i środki w celu opracowania wielu 

innowacyjnych zastosowań technologii 

ICT. Działania będą dźwignią postępu 

Temat dotyczący ICT za priorytetowe 

uznaje badania strategiczne w zakresie 

najważniejszych filarów technologii, 

zapewnia pełną integrację technologii ICT 

oraz wiedzę i środki w celu opracowania 

wielu innowacyjnych zastosowań 

technologii ICT. Działania będą dźwignią 



przemysłowego i technologicznego w 

sektorze ICT oraz polepszą 

konkurencyjność ważnych sektorów 

intensywnie wykorzystujących technologie 

ICT, zarówno poprzez oparte na tych 

technologiach innowacyjne produkty i 

usługi o wysokiej wartości dodanej, jak i 

poprzez poprawę procesów 

organizacyjnych w przedsiębiorstwach i 

administracjach. W ramach tematu 

wsparcie zostanie udzielone również 

innym politykom Unii Europejskiej 

poprzez mobilizację technologii ICT w 

celu sprostania potrzebom publicznym i 

społecznym. 

postępu przemysłowego i 

technologicznego w sektorze ICT oraz 

polepszą konkurencyjność ważnych 

sektorów intensywnie wykorzystujących 

technologie ICT, zarówno poprzez oparte 

na tych technologiach innowacyjne 

produkty i usługi o wysokiej wartości 

dodanej, jak i poprzez nowe lub 

udoskonalone procesy organizacyjne w 

przedsiębiorstwach i administracjach. W 

ramach tematu wsparcie zostanie udzielone 

również innym politykom Unii 

Europejskiej poprzez mobilizację 

technologii ICT w celu sprostania 

potrzebom publicznym i społecznym, 

takim jak ochrona zdrowia czy 

środowiska. 

 

Poprawka 76 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja 

„Wprowadzenie” ustęp 5 

Działania obejmą współpracę oraz 

tworzenie sieci współpracy, wspieranie 

Wspólnych Inicjatyw Technologicznych, 

łącznie z wybranymi aspektami badań w 

dziedzinie technologii w zakresie 

nanoelektroniki oraz systemów 

wbudowanych, oraz inicjatywach 

koordynacyjnych krajowych programów, 

w tym w dziedzinie „życie wspierane przez 

otoczenie”. Priorytetami działań będą 

tematy opierające się, między innymi, na 

pracach Europejskich Platform 

Technologicznych. Dążyć się będzie do 

rozwoju synergii tematycznych z 

podobnymi działaniami w innych 

programach szczegółowych. 

Działania obejmą współpracę oraz 

tworzenie sieci współpracy i mogłyby 

wspierać Wspólne Inicjatywy 

Technologiczne oraz inicjatywy 

koordynacyjne programów krajowych (w 

tym nanotechnologię, systemy wbudowane 

oraz „życie wspierane przez otoczenie”). 

Priorytetami działań będą tematy 

opierające się, między innymi, na pracach 

Europejskich Platform Technologicznych. 

Dążyć się będzie do rozwoju synergii 

tematycznych ze spokrewnionymi 

działaniami w innych programach 

szczegółowych. Dążyć się będzie do 

maksymalnej synergii i 

komplementarności z innymi programami 

i działaniami wspólnotowymi, w 

szczególności z funduszami 

strukturalnymi, programem na rzecz 

konkurencyjności i innowacji, inicjatywą 

i-2010 oraz związanymi z ICT 

programami krajowymi i regionalnymi w 

państwach członkowskich. 

 



Poprawka 77 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 1 (Filary technologii ICT) tiret pierwsze 

- Nanoelektronika, fotonika i zintegrowane 

mikro/nanosystemy: technologie w 

zakresie procesów, narzędzi i 

projektowania mające na celu poprawę 

rozmiaru, gęstości rozmieszczenia, 

efektywności, wydajności energetycznej, 

wytwarzania i opłacalności składników, 

rozwiązań typu „System-on-Chip” i 

„System-in-Package” oraz systemów 

zintegrowanych; podstawowe materiały 

fotoniczne służące wielu zastosowaniom; 

wysoce wydajne/skoncentrowane systemy 

przechowywania danych; rozwiązania 

monitorowe o dużej powierzchni/wysoce 

zintegrowane; narzędzia odbioru, 

uruchamiania, wizji i prezentacji 

informacji; wydajne systemy zasilania, 

alternatywne źródła/przechowywanie 

energii; heterogeniczna integracja 

technologii/systemów; wielofunkcyjne 

zintegrowane systemy micro-nano-bio-

info; makroelektronika; integracja do 

różnych materiałów/przedmiotów; łączenie 

z organizmami żywymi; 

samoorganizowanie się molekuł lub 

atomów w stabilne struktury. 

- Nanoelektronika, fotonika i zintegrowane 

mikro/nanosystemy: technologie i 

metodologie w zakresie procesów, 

narzędzi, projektowania i testowania, 

mające na celu poprawę rozmiaru, gęstości 

rozmieszczenia, efektywności, wydajności 

energetycznej, wytwarzania i opłacalności 

składników, rozwiązań typu „System-on-

Chip” i „System-in-Package” oraz 

systemów zintegrowanych; podstawowe 

materiały fotoniczne do generowania i 

wykrywania światła oraz manipulowania 

nim służące wielu zastosowaniom, w tym 

w ultraszybkich elementach; systemy RF; 
wysoce wydajne/skoncentrowane systemy 

przechowywania danych; rozwiązania 

monitorowe o dużej powierzchni/wysoce 

zintegrowane; narzędzia odbioru, 

uruchamiania, wizji i prezentacji 

informacji; wydajne systemy zasilania, 

alternatywne źródła/przechowywanie 

energii; heterogeniczna integracja 

technologii/systemów; systemy 

inteligentne; wielofunkcyjne zintegrowane 

systemy micro-nano-bio-info; 

makroelektronika; integracja do różnych 

materiałów/przedmiotów; łączenie z 

organizmami żywymi; samoorganizowanie 

się molekuł lub atomów w stabilne 

struktury. 

 

Poprawka 78 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 1 (Filary technologii ICT) tiret drugie 

- Wszechobecne sieci komunikacyjne o 

nieograniczonych możliwościach: 

opłacalne ruchome i szerokopasmowe 

technologie i systemy sieciowe obejmujące 

sieci naziemne i satelitarne; zbieżność 

różnych stacjonarnych, ruchomych, 

bezprzewodowych i nadawczych sieci 

pomiędzy osobistym otoczeniem a strefą 

regionalną i globalną; interoperacyjność 

- Wszechobecne sieci komunikacyjne o 

dużych możliwościach: zdolne do 

rekonfiguracji i elastyczne, ruchome i 

szerokopasmowe technologie i systemy i 

konstrukcje sieciowe obejmujące sieci 

naziemne i satelitarne; zbieżność różnych 

stacjonarnych, ruchomych, 

bezprzewodowych i nadawczych sieci i 

usług od osobistego otoczenia do strefy 



przewodowych i bezprzewodowych usług i 

zastosowań komunikacyjnych, zarządzanie 

sieciowymi zasobami, rekonfiguracja 

usług; złożone łączenie doraźnych 

inteligentnych narzędzi, czujników i 

mikroczipów multimedialnych. 

regionalnej i globalnej; Infrastruktura i 

struktury pozwalające na dostarczanie 

usług, interoperacyjność przewodowych i 

bezprzewodowych usług i zastosowań 

komunikacyjnych, zarządzanie sieciowymi 

zasobami (w tym skuteczność i jakość 

usług (QoS)), rekonfiguracja usług; 

złożone łączenie doraźnych inteligentnych 

narzędzi, czujników i mikroczipów 

multimedialnych. 

 

Poprawka 79 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 1 (Filary technologii ICT) tiret trzecie 

- Systemy wbudowane, obliczanie i 

kontrola: sprawniejsze, bezpieczne, 

rozproszone, niezawodne i skuteczne 

systemy informatyczne 

sprzętu/oprogramowania będące w stanie 

postrzegać, kontrolować i dostosowywać 

się do środowiska przy jednoczesnym 

zoptymalizowaniu wykorzystywania 

zasobów; metody i narzędzia służące 

modelowaniu, projektowaniu i konstrukcji 

systemu w celu opanowania złożoności; 

otwarte, dające się składać struktury oraz 

samopodobne platformy, niezmienne 

względem skali; środki programowo-

sprzętowe i rozproszone systemy 

operacyjne mające na celu zapewnienie 

prawdziwie swobodnego, inteligentnego i 

gotowego do współpracy otoczenia dla 

odbioru, uruchamiania, obliczania, 

komunikacji, przechowywania i 

dostarczania usług; struktury obliczeniowe 

obejmujące heterogeniczne, łączne 

składniki zdolne do rekonfiguracji, łącznie 

ze wspieraniem w zakresie kompilacji, 

programowania, i wspierania podczas 

funkcjonowania; kontrola obszernych, 

rozproszonych i niepewnych systemów. 

- Systemy wbudowane, obliczanie i 

kontrola: sprawniejsze, bezpieczne, 

rozproszone, niezawodne i skuteczne 

systemy informatyczne 

sprzętu/oprogramowania będące w stanie 

postrzegać, kontrolować i dostosowywać 

się do środowiska przy jednoczesnym 

zoptymalizowaniu wykorzystywania 

zasobów; metody i narzędzia służące 

modelowaniu, analizowaniu, 

projektowaniu, konstrukcji i zatwierdzaniu 

systemu w celu opanowania złożoności; 

otwarte, dające się składać struktury oraz 

samopodobne platformy, niezmienne 

względem skali; środki programowo-

sprzętowe i rozproszone systemy 

operacyjne mające na celu zapewnienie 

prawdziwie swobodnego, inteligentnego i 

gotowego do współpracy otoczenia dla 

odbioru, uruchamiania, obliczania, 

komunikacji, przechowywania i 

dostarczania usług; struktury obliczeniowe 

obejmujące heterogeniczne, łączne 

składniki zdolne do rekonfiguracji, łącznie 

ze wspieraniem w zakresie kompilacji, 

programowania, i wspierania podczas 

funkcjonowania; kontrola obszernych, 

rozproszonych i niepewnych systemów, 

zaawansowanych systemów 

informatycznych (sprzęt i 

oprogramowanie). 

 



Poprawka 80 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 1 „Filary technologii ICT” tiret czwarte 

- Oprogramowanie, siatki obliczeniowe, 

bezpieczeństwo i niezawodność: 

technologie, narzędzia i metody na rzecz 

dynamicznego i niezawodnego 

oprogramowania, struktur i systemów 

programowo-sprzętowych stanowiących 

podstawę dla usług wykorzystujących 

wiedzę, łącznie z ich funkcjami 

użytkowymi; interoperacyjne 

infrastruktury niezmienne względem skali i 

ukierunkowane na usługi, wirtualizacja 

zasobów w formie siatki obliczeniowej, 

sieciocentryczne systemy operacyjne; 

otwarte platformy i wspólne podejścia na 

rzecz rozwoju oprogramowania, usług i 

systemów; narzędzia kompozycyjne; 

opanowanie nowych zachowań złożonych 

systemów; poprawa niezawodności i 

odporności obszernych, rozproszonych i 

sporadycznie łączonych systemów i usług; 

bezpieczne i niezawodne systemy i usługi, 

w tym kontrola dostępu uwzględniająca 

kwestie prywatności i potwierdzania 

autentyczności, dynamiczne polityki w 

zakresie bezpieczeństwa i zaufania, 

niezawodność oraz metamodele na rzecz 

zaufania. 

- Oprogramowanie, siatki obliczeniowe, 

struktury służące dostarczaniu usług, 

bezpieczeństwo i niezawodność: 

technologie, narzędzia i metody na rzecz 

opracowywania i zatwierdzania wysokiej 

jakości dynamicznego i niezawodnego 

oprogramowania, struktur i systemów 

programowo-sprzętowych stanowiących 

podstawę dla usług wykorzystujących 

wiedzę, łącznie z ich funkcjami 

użytkowymi oraz wysokiej jakości usług 

dystrybucyjnych; technologie, narzędzia i 

metody opracowywania i zatwierdzania ; 

interoperacyjne infrastruktury niezmienne 

względem skali i ukierunkowane na usługi, 

wirtualizacja zasobów w formie siatki 

obliczeniowej, łącznie ze specyficznymi 

dla danej domeny platformami, 
sieciocentryczne systemy operacyjne; 

otwarte oprogramowanie; otwarte 

platformy i wspólne podejścia na rzecz 

rozwoju i zatwierdzania oprogramowania 

(w tym oprogramowania wolnego i 

otwartego), usług i systemów; narzędzia 

kompozycyjne; narzędzia kompozycyjne, 

łącznie z językami programowania; 

opanowanie nowych zachowań złożonych 

systemów; poprawa niezawodności i 

odporności obszernych, rozproszonych i 

sporadycznie łączonych systemów i usług; 

bezpieczne i niezawodne systemy i usługi, 

w tym kontrola dostępu uwzględniająca 

kwestie prywatności i potwierdzania 

autentyczności, dynamiczne polityki w 

zakresie bezpieczeństwa i zaufania, 

niezawodność oraz metamodele na rzecz 

zaufania; wprowadzanie modeli 

oprogramowania w przemyśle. 

 

Poprawka 81 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 1 „Filary technologii ICT” tiret piąte 

- Wiedza, systemy poznawcze i nauczania: - Wiedza, systemy poznawcze i nauczania: 



metody i techniki na rzecz zdobywania i 

interpretowania, reprezentowania i 

nadawania indywidualnego charakteru, 

nawigowania i wyszukiwania, dzielenia się 

i dostarczania wiedzy, przy uznaniu 

semantycznych związków w treści 

wykorzystywanych przez ludzi i maszyny; 

sztuczne systemy postrzegające, 

interpretujące i oceniające informacje oraz 

będące w stanie współpracować, działać 

samodzielnie i uczyć się; teorie i 

eksperymenty wykraczające poza 

przyrostowe postępy, wyciągające korzyści 

ze zrozumienia naturalnego postrzegania, 

w szczególności procesów uczenia się i 

zapamiętywania, również na rzecz 

nowoczesnych systemów uczenia się przez 

ludzi. 

metody i techniki na rzecz zdobywania i 

interpretowania, reprezentowania i 

nadawania indywidualnego charakteru, 

nawigowania i wyszukiwania, dzielenia się 

i dostarczania wiedzy, przy uznaniu 

semantycznych związków w treści 

wykorzystywanych przez ludzi i maszyny; 

rozproszone zarządzanie wiedzą; sztuczne 

systemy postrzegające, interpretujące i 

oceniające informacje oraz będące w stanie 

współpracować, działać samodzielnie i 

uczyć się; teorie i eksperymenty 

wykraczające poza przyrostowe postępy, 

wyciągające korzyści ze zrozumienia 

naturalnego postrzegania, w szczególności 

procesów uczenia się i zapamiętywania, 

również na rzecz nowoczesnych systemów 

uczenia się przez ludzi. 

Poprawka 82 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

podtytuł 1 „Filary technologii ICT” tiret szóste 

- Symulacja, wizualizacja, interakcja i 

rzeczywistość mieszana: narzędzia służące 

modelowaniu, symulacji, wizualizacji, 

interakcji, oraz wirtualnej, zwiększonej 

rzeczywistości mieszanej oraz ich 

integracji do pełnych otoczeń; narzędzia na 

rzecz innowacyjnego projektowania i 

kreatywności w odniesieniu do produktów, 

usług i cyfrowych mediów 

audiowizualnych; bardziej naturalne, 

intuicyjne i łatwe do wykorzystania 

interfejsy i nowe sposoby komunikowania 

się z technologią, maszynami, 

urządzeniami i innymi przedmiotami; 

wielojęzyczne i automatyczne systemy 

tłumaczenia maszynowego. 

- Symulacja, wizualizacja, interakcja i 

rzeczywistość mieszana: narzędzia służące 

modelowaniu, symulacji, wizualizacji, 

interakcji, oraz wirtualnej, zwiększonej 

rzeczywistości mieszanej oraz ich 

integracji do pełnych otoczeń; narzędzia na 

rzecz innowacyjnego projektowania i 

kreatywności w odniesieniu do produktów, 

usług i cyfrowych mediów 

audiowizualnych; bardziej naturalne, 

intuicyjne i łatwe do wykorzystania 

interfejsy i nowe sposoby komunikowania 

się z technologią, maszynami, 

urządzeniami i innymi przedmiotami; 

technologie związane z językami, w tym 
wielojęzyczne i automatyczne systemy 

tłumaczenia maszynowego. 

 

Poprawka 83 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja 

„Działania”nagłówek 1 „Filary technologii ICT” tiret szóste a (nowe) 

 - Systemy mobilne: przechodzenie na 

mobilne systemy czwartej i dalszych 

generacji oraz związane z tym przełomowe 



technologie w dziedzinie transmisji i anten 

cyfrowych.  

Poprawka 84 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 2 „Filary technologii ICT” tiret drugie 

- Otoczenie domowe: komunikacja, 

monitorowanie, kontrola i pomoc 

obejmująca przestrzeń mieszkalną, 

budynki i przestrzeń publiczną; swobodna 

interoperacyjność i wykorzystywanie 

wszystkich urządzeń przy uwzględnieniu 

rentowności, przystępności i możliwości 

wykorzystania; nowe usługi i nowe 

sposoby interaktywnych treści i usług 

cyfrowych; dostęp do informacji i 

zarządzania wiedzą. 

- Otoczenie domowe: komunikacja, 

monitorowanie, kontrola i pomoc 

obejmująca przestrzeń mieszkalną, 

budynki i przestrzeń publiczną; swobodna 

interoperacyjność i wykorzystywanie 

wszystkich urządzeń przy uwzględnieniu 

rentowności, przystępności, możliwości 

wykorzystania i bezpieczeństwa; nowe 

usługi(w tym usługi rozrywkowe) i nowe 

formy interaktywnych treści i usług 

cyfrowych; dostęp do informacji i 

zarządzanie wiedzą. 

Poprawka 85 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 „Technologie teleinformatyczne” podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret pierwsze 

- w zakresie zdrowia: osobiste, 

nierzucające się w oczy systemy 

umożliwiające obywatelom utrzymanie 

dobrego samopoczucia, takie jak 

urządzenia noszone na ciele lub dające się 

wszczepić, służące monitorowaniu oraz 

autonomiczne systemy wspierające 

utrzymanie dobrego stanu zdrowia; nowe 

techniki, takie jak obrazowanie 

molekularne służące lepszemu 

zapobieganiu i zindywidualizowanym 

metodom leczenia; odkrycia i zastosowanie 

wiedzy dotyczącej zdrowia w praktyce 

klinicznej; modelowanie i symulacja 

funkcjonowania organów; urządzenia 

mikro- i nanorobotyczne służące jak 

najmniej inwazyjnym zastosowaniom 

operacyjnym lub terapeutycznym. 

- w zakresie zdrowia: osobiste, 

nierzucające się w oczy systemy 

umożliwiające obywatelom utrzymanie 

dobrego samopoczucia, takie jak służące 

monitorowaniu i umożliwiające 

komunikację urządzenia noszone na ciele 

lub dające się wszczepić, oraz 

autonomiczne systemy wspierające 

utrzymanie dobrego stanu zdrowia; nowe 

techniki, takie jak obrazowanie 

molekularne, służące lepszemu 

zapobieganiu i zindywidualizowanym 

metodom leczenia; odkrycia i zastosowanie 

wiedzy dotyczącej zdrowia w praktyce 

klinicznej; modelowanie i symulacja 

funkcjonowania organów; urządzenia 

mikro- i nanorobotyczne służące jak 

najmniej inwazyjnym zastosowaniom 

operacyjnym lub terapeutycznym; techniki 

opieki i kontroli na odległość dla osób 

przewlekle chorych i starszych; 

wspomagane komputerowo systemy 

wykrywania i wspierania decyzji 

klinicznych zapewniające bardziej 

wiarygodną diagnozę i lepszy przebieg 



pracy, mające doprowadzić do 

zintegrowanego cyklu opieki przez 

specjalistyczne systemy dostosowane do 

danej choroby, wykorzystujące dane 

zgromadzone na temat pacjenta oraz 

opartą na modelach wiedzę na temat 

choroby za pomocą przeszukiwania 

danych, bioinformatyki i biologii 

systemów; systemy IT w 

przedsiębiorstwach prowadzące do 

zwiększonej efektywności oraz 

zmniejszające liczbę błędów medycznych 

w szpitalach i ponadpodstawowych 

obiektach opieki; 

 

Poprawka 86 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret drugie 

- w zakresie administracji: 

wykorzystywanie technologii ICT w 

interdyscyplinarnym podejściu w zakresie 

administracji publicznych połączone ze 

zmianami organizacyjnymi i nowymi 

umiejętnościami w celu dostarczenia 

innowacyjnych, ukierunkowanych na 

obywatela usług dla wszystkich; 

nowoczesne rozwiązania oparte na 

technologiach ICT służące poprawie 

procesów w zakresie demokracji i 

uczestnictwa w niej, poprawie skuteczności 

i jakości usług sektora publicznego, 

wzajemnemu oddziaływaniu w obrębie i 

pomiędzy administracjami i rządami oraz 

wspieraniu procesów legislacyjnych i 

towarzyszących tworzeniu polityk na 

wszystkich płaszczyznach demokracji 

- w zakresie administracji: 

wykorzystywanie technologii ICT w 

interdyscyplinarnym podejściu w zakresie 

administracji publicznych połączone ze 

zmianami organizacyjnymi, reorganizacją 

procesów (reingeneering) i nowymi 

umiejętnościami w celu dostarczenia 

innowacyjnych, ukierunkowanych na 

obywatela usług dla wszystkich; 

nowoczesne rozwiązania oparte na 

technologiach ICT służące poprawie 

procesów w zakresie demokracji i 

uczestnictwa w niej (w tym e-demokracja), 

poprawie skuteczności i jakości usług 

sektora publicznego, wzajemnemu 

oddziaływaniu w obrębie i pomiędzy 

administracjami i rządami oraz wspieraniu 

procesów legislacyjnych i towarzyszących 

tworzeniu polityk na wszystkich 

płaszczyznach demokracji. 

Poprawka 87 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret trzecie 

- w zakresie integracji społecznej: 

wzmocnienie pozycji jednostki i 

społeczności oraz zwiększenie równego 

udziału wszystkich obywateli w 

- w zakresie integracji społecznej: 

wzmocnienie pozycji jednostki i 

społeczności oraz zwiększenie równego 

udziału wszystkich obywateli w 



społeczeństwie informacyjnym, przy 

jednoczesnym zapobieganiu tworzeniu się 

przepaści cyfrowej wynikającej z 

niepełnosprawności, posiadania 

niewielkich umiejętności, ubóstwa, izolacji 

geograficznej, kultury, płci lub wieku, 

między innymi poprzez pomoc dla 

technologii wspierającej, propagowanie 

samodzielnego życia, poprawę e-

 umiejętności oraz opracowanie produktów 

i usług nadających się do powszechnego 

użytku. 

społeczeństwie informacyjnym, przy 

jednoczesnym zapobieganiu tworzeniu się 

przepaści cyfrowej wynikającej z 

niepełnosprawności, posiadania 

niewielkich umiejętności, ubóstwa, izolacji 

geograficznej, kultury, płci lub wieku, 

między innymi poprzez pomoc dla 

technologii wspierającej, propagowanie 

samodzielnego życia (np. poprzez 

technologie i usługi domowej opieki 

zdrowotnej), poprawę e- umiejętności oraz 

opracowanie produktów i usług nadających 

się do powszechnego użytku. 

 

Poprawka 88 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret czwarte 

- w zakresie mobilności: zintegrowane 

systemy oparte na technologiach ICT w 

zakresie bezpieczeństwa pojazdów, 

których podstawą są otwarte, bezpieczne i 

niezawodne struktury i interfejsy; 

interoperacyjne, współdziałające systemy 

transportowe na rzecz sprawnego i 

bezpiecznego transportu, oparte na 

łączności pomiędzy pojazdami i 

infrastrukturą transportową oraz łączące 

precyzyjne i wytrzymałe technologie w 

zakresie wyznaczania położenia; 

dostosowane do indywidualnych potrzeb, 

rozpoznające lokalizację użytkownika 

multimodalne usługi info-mobilności, w 

tym inteligentne rozwiązania usług w 

zakresie turystyki. 

- w zakresie mobilności: zintegrowane 

systemy oparte na technologiach ICT w 

zakresie bezpieczeństwa pojazdów, 

których podstawą są otwarte, bezpieczne i 

niezawodne struktury i interfejsy; 

interoperacyjne, współdziałające systemy 

transportowe na rzecz sprawnego, 

bezpiecznego i przyjaznego dla 

środowiska transportu, oparte na łączności 

pomiędzy pojazdami i infrastrukturą 

transportową oraz łączące precyzyjne i 

wytrzymałe technologie w zakresie 

wyznaczania położenia i nawigacji; 

rozpoznające lokalizację użytkownika 

multimodalne usługi info-mobilności, w 

tym inteligentne rozwiązania usług w 

zakresie turystyki. 

 

Poprawka 89 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret piąte a (nowe) 

 - w zakresie kultury: - przeniesienie 

rozwiązań ITC w celu wykorzystania 

potencjału gospodarczego na polu kultury 

(w tym dziedzictwa kulturowego, rozwoju 

regionalnego, turystyki) oraz wspierania 

zatrudnienia w tych dziedzinach; zostanie 

uwzględnione partnerstwo między 



organizacjami publicznymi (na szczeblu 

lokalnym, regionalnym i krajowym) i 

prywatnymi (w szczególności MŚP). 

Poprawka 90 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze a (nowe) 

 - nowe modele działalności w dziedzinie 

technologii teleinformatycznych: 

tworzenie i określanie nowych modeli 

działalności w dziedzinie technologii 

teleinformatycznych poprzez wspólne 

działania obejmujące dziedziny, w których 

ICT będą miały kluczowe znaczenie dla 

zmiany strategii w zakresie produkcji i 

usług (np. transport, zdrowie, energia, 

środowisko). Projekty powstałe w ramach 

tych wspólnych badań powinny być 

testowane w konkretnych 

uwarunkowaniach. Wspólne działania 

powinny być wspierane w ramach 

przekrojowego podejścia, o którym mowa 

w załączniku 1).  

Poprawka 91 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret drugie podtiret pierwsze 

- nowe rodzaje interaktywnej, nieliniowej i 

samodopasowującej się treści; kreatywność 

i wzbogacone doznania użytkownika; 

przerabianie i dostarczanie treści 

obejmujących różne media; łączenie w 

pełni cyfrowej produkcji i zarządzania 

treścią z nowymi technologiami 

semantycznymi; wykorzystanie 

ukierunkowane na użytkownika, dostęp do 

treści oraz jej tworzenie. 

- nowe rodzaje interaktywnej, nieliniowej i 

samodopasowującej się treści, w tym 

przeznaczonej do rozrywki i 

projektowania; kreatywność i wzbogacone 

doznania użytkownika; przerabianie i 

dostarczanie treści obejmujących różne 

media; łączenie w pełni cyfrowej produkcji 

i zarządzania treścią z nowymi 

technologiami semantycznymi; 

wykorzystanie ukierunkowane na 

użytkownika, dostęp do treści oraz jej 

tworzenie. 

 

Poprawka 92 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret drugie podtiret drugie a (nowe) 

 - ochrona, zachowanie i umacnianie 



dziedzictwa kultury, w tym ludzkich 

siedlisk: technologie służące 

racjonalnemu i zrównoważonemu 

zarządzaniu środowiskiem ludzkim, w tym 

środowiskiem budowanym, strefami 

miejskimi, krajobrazowymi jak również 

służące ochronie, zachowaniu i 

optymalnemu wykorzystaniu oraz 

integracji dziedzictwa kulturowego, w tym 

ocena wpływu dla środowiska, wzory i 

metody do oceny ryzyka, zaawansowane i 

nieszkodliwe techniki oceny zniszczeń, 

nowe produkty i metody przywracania, 

łagodzenia i dostosowywania dla 

zrównoważonego zarządzania zarówno 

ruchomymi i nieruchomymi dobrami 

kulturalnymi; 

 

Poprawka 93 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret drugie podtiret trzecie 

– inteligentne usługi zapewniające dostęp 

do dziedzictwa kulturowego w postaci 

cyfrowej; narzędzia służące 

społecznościom do tworzenia nowej 

pamięci kulturowej opierającej się na 

żywym dziedzictwie; metody i narzędzia 

służące zachowaniu treści cyfrowej; 

zapewnianie wykorzystywania obiektów 

cyfrowych przez przyszłych 

użytkowników, przy jednoczesnym 

zachowaniu autentyczności i integralności 

ich pierwotnego stanu i kontekstu, w 

którym były używane. 

- inteligentne usługi zapewniające dostęp i 

promowanie kultury (w tym do 

dziedzictwa kulturowego, rozwoju 

regionalnego i turystyki); narzędzia 

służące społecznościom do zbierania i 

ochrony ich pamięci kulturowej 

opierającej się na żywym dziedzictwie; 

metody i narzędzia służące zachowaniu i 

dyfersyfikacji treści cyfrowej; zapewnianie 

wykorzystywania obiektów cyfrowych 

przez przyszłych użytkowników, przy 

jednoczesnym zachowaniu autentyczności i 

integralności ich pierwotnego stanu i 

kontekstu, w którym były używane. 

 

Poprawka 94 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret trzecie podtiret pierwsze 

- dynamiczne, ukierunkowane na sieci 

systemy działalności gospodarczej służące 

tworzeniu i dostarczaniu produktów i 

usług; zdecentralizowana kontrola i 

zarządzanie inteligentnymi elementami; 

cyfrowe ekosystemy działalności 

- dynamiczne, ukierunkowane na sieci 

systemy działalności gospodarczej służące 

tworzeniu i dostarczaniu produktów i 

usług; zdecentralizowana kontrola i 

zarządzanie inteligentnymi elementami; 

cyfrowe ekosystemy działalności 



gospodarczej, w szczególności rozwiązania 

w zakresie oprogramowania dające się 

dostosować do potrzeb małych i średnich 

przedsiębiorstw; usługi wspierające 

rozproszone przestrzenie robocze; 

zwiększona obecność grupy, zarządzanie 

grupą i wzajemne wspieranie. 

gospodarczej, w szczególności rozwiązania 

w zakresie oprogramowania dające się 

dostosować do potrzeb małych i średnich 

przedsiębiorstw; usługi wspierające 

rozproszone i wyczuwające kontekst 

przestrzenie robocze; zwiększona obecność 

grupy, zarządzanie grupą, wzajemne 

wspieranie; ineraktywne, umożliwiające 

wymianę wiedzy usługi. 

 

Poprawka 95 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret trzecie podtiret drugie 

- produkcja przemysłowa: inteligentne 

sieci kontroli służące wysoce precyzyjnej 

produkcji oraz niskiemu zużyciu zasobów; 

bezprzewodowa automatyzacja i logistyka 

służące szybkiej zmianie układu instalacji 

urządzeń; zintegrowane otoczenia służące 

modelowaniu, symulacji, prezentacji i 

produkcji wirtualnej; technologie 

produkcyjne na rzecz zminiaturyzowanych 

systemów ICT oraz systemów połączonych 

z różnorodnymi materiałami i 

przedmiotami. 

- produkcja przemysłowa, włącznie z 

tradycyjnymi gałęziami przemysłu: 

inteligentne sieci kontroli służące wysoce 

precyzyjnej produkcji oraz niskiemu 

zużyciu zasobów; bezprzewodowa 

automatyzacja i logistyka służące szybkiej 

zmianie układu instalacji urządzeń; 

zintegrowane otoczenia służące 

modelowaniu, symulacji, optymalizacji, 

prezentacji i produkcji wirtualnej; 

technologie produkcyjne na rzecz 

zminiaturyzowanych systemów ICT oraz 

systemów połączonych z różnorodnymi 

materiałami i przedmiotami. 

 

Poprawka 96 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret trzecie a podtiret drugie 2 a (nowe) 

 – nadzorowanie w czasie rzeczywistym 

zarządzania przedsiębiorstwami ich 

funkcjonowania: wydajne i produktywne 

wspieranie decyzji zarządczych, nadzór, 

gromadzenie i przetwarzanie danych; 

Poprawka 97 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret czwarte podtiret pierwsze 

- narzędzia wspierające zaufanie do 

technologii i zastosowań ICT; wielokrotne 

i wzajemnie połączone systemy 

– narzędzia wspierające zaufanie do 

technologii i zastosowań ICT; wielokrotne 

i wzajemnie połączone systemy 



zarządzania tożsamością; techniki 

potwierdzania autentyczności i autoryzacji; 

systemy na rzecz potrzeb ochrony 

prywatności wynikających z nowych 

postępów technologicznych; zarządzanie 

prawami i aktywami; narzędzia służące 

ochronie przed zagrożeniami sieciowymi. 

zarządzania tożsamością; techniki 

potwierdzania autentyczności i autoryzacji; 

systemy na rzecz potrzeb ochrony 

prywatności wynikających z nowych 

postępów technologicznych; zarządzanie 

prawami i aktywami; narzędzia służące 

ochronie przed spamem i zagrożeniami 

sieciowymi. 

 

Poprawka 98 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 3 („Technologie teleinformatyczne”) podsekcja 

„Reagowanie na nowe potrzeby oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne” ustęp 1 

Działania obejmujące przyszłe i nowe 

technologie będą sprzyjać 

interdyscyplinarnej doskonałości badań w 

nowych dziedzinach badawczych 

związanych z technologiami ICT. Nacisk 

zostanie położony na: badanie nowych 

granic w zakresie miniaturyzacji i 

obliczania, w tym na przykład 

wykorzystanie efektów kwantowych; 

wykorzystanie złożoności połączonych 

systemów obliczania i łączności; badanie 

nowych konceptów i eksperymenty z 

udziałem inteligentnych systemów na rzecz 

produktów i usług dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb. 

Działania obejmujące przyszłe i nowe 

technologie będą sprzyjać 

interdyscyplinarnej doskonałości badań w 

nowych dziedzinach badawczych 

związanych z technologiami ICT. Nacisk 

zostanie położony na: badanie nowych 

granic w zakresie miniaturyzacji i 

obliczania, w tym na przykład 

wykorzystanie efektów kwantowych; 

wykorzystanie złożoności połączonych 

systemów obliczania i łączności, włącznie 

z oprogramowaniem; badanie nowych 

konceptów i eksperymenty z udziałem 

inteligentnych systemów na rzecz 

produktów i usług dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb. 

 

Poprawka 99 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 4 („Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne”) podsekcja „Podejście” ustęp 1 

Aby wzmocnić konkurencyjność, przemysł 

europejski potrzebuje radykalnych 

innowacji. Musi on skupić swój potencjał 

na produktach i technologiach o dużej 

wartości dodanej, tak aby sprostać 

wymaganiom użytkowników, jak również 

oczekiwaniom, związanym ze 

środowiskiem, zdrowiem i innym 

oczekiwaniom ze strony społeczeństwa. 

Badania odgrywają kluczową rolę w 

sprostaniu tym ambitnym wyzwaniom. 

Aby wzmocnić konkurencyjność, przemysł 

europejski potrzebuje radykalnych 

innowacji. Musi on skupić swój potencjał 

na produktach, procesach i technologiach 

o dużej wartości dodanej, tak aby sprostać 

wymaganiom użytkowników, jak również 

oczekiwaniom, związanym ze 

środowiskiem, zdrowiem i innym 

oczekiwaniom ze strony społeczeństwa. 

Badania odgrywają kluczową rolę w 

sprostaniu tym ambitnym wyzwaniom. 

 



Poprawka 100 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 4 („Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne”) podsekcja „Podejście” ustęp 2 

Głównym elementem tego tematu jest 

skuteczne połączenie nanotechnologii, 

materiałoznawstwa oraz nowych metod 

produkcyjnych w celu osiągnięcia i 

zmaksymalizowania wpływów 

przemysłowego przetwarzania przy 

jednoczesnym wspieraniu zrównoważonej 

produkcji i konsumpcji. Temat obejmie 

wszystkie działania przemysłowe 

funkcjonujące w synergii z innymi 

tematami. Wsparcie zostanie udzielone 

zastosowaniom we wszystkich sektorach i 

dziedzinach i obejmie ono 

materiałoznawstwo, produkcję o wysokiej 

wydajności i technologie procesowe, 

nanobiotechnologię i nanoelektronikę. 

Konkurencyjność przemysłu w przyszłości 

zależy w znacznym stopniu od 

nanotechnologii i ich zastosowań. 

Prowadzenie działań badawczych i 

rozwojowych w kilku dziedzinach, w 

zakresie nanonauki i nanotechnologii, 

może przyspieszyć transformację 

przemysłu europejskiego. UE posiada 

znaczną przewagę w dziedzinach takich 

jak nanonauka, nanotechnologie, 

materiały i technologie produkcyjne, którą 

należy wzmacniać celem poprawy i 

umocnienia pozycji UE na świecie, w 

którym panuje silna konkurencja. 

Poprawka 101 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 4 („Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Materiały” ustęp 1 

Nowe udoskonalone materiały o treści 

bogatszej w informacje, nowe 

zastosowania oraz większa efektywność 

stają się coraz bardziej znaczące dla 

konkurencyjności przemysłu i 

zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z 

nowymi modelami przemysłu 

produkcyjnego, to właśnie materiały, a nie 

sposób produkcji są pierwszym krokiem na 

drodze do podnoszenia wartości produktów 

oraz ich efektywności. 

Nowe udoskonalone materiały, w 

szczególności materiały kompozytowe, 
wymagające zaawansowanej wiedzy, nowe 

zastosowania oraz większa efektywność 

stają się coraz bardziej znaczące dla 

konkurencyjności przemysłu i 

zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z 

nowymi modelami przemysłu 

produkcyjnego, to właśnie materiały, a nie 

sposób produkcji są pierwszym krokiem na 

drodze do podnoszenia wartości produktów 

oraz ich efektywności. 

Poprawka 102 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 4 („Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne”) podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Materiały” ustęp 2 

Badania skoncentrują się na opracowaniu 

nowych materiałów opartych na wiedzy o 

właściwościach odpowiadających ich 

zastosowaniu. Wymagana jest przy tym 

odpowiednia kontrola wewnętrznych 

właściwości, przetwarzania i produkcji 

oraz uwzględnienie potencjalnego wpływu 

Badania skoncentrują się na opracowaniu 

nowych materiałów opartych na wiedzy o 

właściwościach odpowiadających ich 

zastosowaniu. Wymagana jest przy tym 

odpowiednia kontrola wewnętrznych 

właściwości, przetwarzania i produkcji 

oraz uwzględnienie potencjalnego wpływu 



na zdrowie oraz środowisko w czasie 

całego cyklu życia materiału. Nacisk 

zostanie położony na nowe udoskonalone 

materiały otrzymane przy wykorzystaniu 

potencjału nanotechnologii i biotechnologii 

i/lub „uczenie się od natury”, w 

szczególności nanomateriały o wyższych 

parametrach technologicznych, 

biomateriały i materiały hybrydowe. 

na zdrowie oraz środowisko w czasie 

całego cyklu życia materiału. Nacisk 

zostanie położony na nowe udoskonalone 

materiały otrzymane przy wykorzystaniu 

potencjału nanotechnologii i biotechnologii 

i/lub „uczenia się od natury”, w 

szczególności nanomateriały, biomateriały, 

materiały sztuczne i materiały hybrydowe 

o wyższych parametrach technologicznych. 

Poprawka 103 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 4 („Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne”) podsekcja „Działania” nagłówek 3 „Nowe technologie produkcyjne” 

ustęp 1 

W celu przekształcenia przemysłu UE z 

przemysłu wykorzystującego zasoby na 

przemysł wykorzystujący wiedzę 

wymagane jest nowe podejście do 

produkcji przemysłowej i będzie ono 

zależeć od przyjęcia całkowicie nowego 

traktowania kwestii ciągłego nabywania, 

zastosowania, ochrony i finansowania 

nowej wiedzy oraz jej wykorzystania, w 

tym modeli zrównoważonej produkcji i 

konsumpcji. Oznacza to stworzenie 

właściwych warunków dla ciągłej 

innowacji (w zakresie działalności 

przemysłowej oraz systemów 

produkcyjnych, w tym struktury, urządzeń 

i usług) oraz dla rozwoju ogólnych „aktyw” 

produkcyjnych (technologie, organizacja i 

zakłady produkcyjne) przy jednoczesnym 

spełnieniu wymogów dotyczących 

środowiska i bezpieczeństwa. 

W celu przekształcenia przemysłu UE z 

przemysłu wykorzystującego zasoby w 

przemysł wykorzystujący wiedzę 

wymagane jest nowe podejście do 

produkcji przemysłowej i będzie ono 

zależeć od przyjęcia całkowicie nowego 

traktowania kwestii ciągłego nabywania, 

zastosowania, ochrony i finansowania 

nowej wiedzy oraz jej wykorzystania, w 

tym modeli zrównoważonej produkcji i 

konsumpcji. Oznacza to stworzenie 

właściwych warunków dla ciągłej 

innowacji (w zakresie działalności 

przemysłowej oraz systemów 

produkcyjnych, w tym struktury, urządzeń 

i usług) oraz dla rozwoju ogólnych 

„aktywów” produkcyjnych (technologie, 

automatyzacja, organizacja 

zasobów/urządzeń i zakłady produkcyjne), 

zachęcanie do modernizacji 

podstawowego przemysłu europejskiego 
przy jednoczesnym spełnieniu wymogów 

dotyczących środowiska i bezpieczeństwa. 

 

Poprawka 104 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 4 („Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne”) podsekcja „Działania” nagłówek 3 „Nowe technologie produkcyjne” 

ustęp 2 

Badania skoncentrują się na kilku 

aspektach obejmujących: opracowanie i 

zatwierdzanie nowych modeli i strategii 

przemysłowych obejmujących wszystkie 

Badania skoncentrują się na kilku 

aspektach obejmujących: opracowanie i 

zatwierdzanie nowych modeli i strategii 

przemysłowych obejmujących wszystkie 



aspekty cyklu życia produktu i procesu; 

dające się dostosować systemy 

produkcyjne, będące w stanie 

przezwyciężyć istniejące ograniczenia w 

zakresie procesów i pozwalające na nowe 

metody produkcji i przetwarzania; 

produkcja połączona siecią mająca na celu 

opracowanie nowych narzędzi i metod dla 

wspólnych operacji o wysokiej wartości 

dodanej w skali światowej; narzędzia 

służące szybkiemu transferowi i integracji 

nowych technologii do projektowania i 

zarządzania procesami produkcyjnymi; 

wykorzystanie konwergencji w zakresie 

nano-, bio- i infotechnologii oraz 

technologii poznawczych w celu 

opracowania nowych produktów i 

koncepcji inżynieryjnych oraz 

potencjalnych nowych sektorów 

przemysłu. 

aspekty cyklu życia produktu i procesu; 

dające się dostosować systemy 

produkcyjne, będące w stanie 

przezwyciężyć istniejące ograniczenia w 

zakresie procesów i pozwalające na nowe 

metody produkcji i przetwarzania; 

produkcja połączona siecią mająca na celu 

opracowanie nowych narzędzi i metod dla 

wspólnych operacji o wysokiej wartości 

dodanej w skali światowej; narzędzia 

służące szybkiemu transferowi i integracji 

nowych technologii do projektowania i 

zarządzania procesami produkcyjnymi; 

wykorzystanie sieci interdyscyplinarnych 

badań naukowych oraz konwergencji w 

zakresie nano-, bio- i infotechnologii oraz 

technologii poznawczych w celu 

opracowania nowych technologii 

hybrydowych, produktów i koncepcji 

inżynieryjnych oraz potencjalnych nowych 

sektorów przemysłu. 

Poprawka 105 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 4 („Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne”) podsekcja „Działania” nagłówek 4 „Integracja technologii na rzecz 

zastosowań przemysłowych” ustęp 2 

Badania skupią się na nowych 

zastosowaniach i nowatorskich 

rozwiązaniach będących odpowiedzią na 

główne wyzwania, jak również potrzeby w 

zakresie badań i rozwoju technologicznego 

określone przez poszczególne Europejskie 

Platformy Technologiczne. Integracja 

nowej wiedzy i nowych nanotechnologii, 

technologii materiałów i technologii 

produkcyjnych będzie wspierana w 

zastosowaniach sektorowych i 

międzysektorowych, takich jak: zdrowie, 

budownictwo, przemysł kosmiczny, 

transport, energia, chemia, środowisko, 

przemysł włókienniczy i odzieżowy, 

przemysł celulozowy i papierniczy, 

technologia budowy maszyn oraz w 

ogólnej kwestii bezpieczeństwa 

przemysłowego. 

Badania skupią się na nowych 

zastosowaniach i nowatorskich 

rozwiązaniach będących odpowiedzią na 

główne wyzwania, jak również potrzeby w 

zakresie badań i rozwoju technologicznego 

określone przez poszczególne Europejskie 

Platformy Technologiczne. Integracja 

nowej wiedzy i nowych nanotechnologii, 

technologii materiałowej i technologii 

produkcyjnych będzie wspierana w 

zastosowaniach sektorowych i 

międzysektorowych, takich jak: zdrowie, 

przetwórstwo żywności, budownictwo (w 

tym inżynieria lądowa i wodna), przemysł 

lotniczy i kosmiczny, transport, energia, 

chemia, środowisko, przemysł 

włókienniczy i odzieżowy, przemysł 

obuwniczy, przemysł celulozowy i 

papierniczy, technologia budowy maszyn 

oraz w ogólnej kwestii bezpieczeństwa 

przemysłowego. 



Poprawka 106 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 „Energia” podsekcja „Podejście” ustęp 3 

Wzmocnienie konkurencyjności 

europejskiego sektora energetycznego w 

obliczu silnej konkurencji światowej jest 

ważnym celem niniejszego tematu i 

zapewni ono, że europejski przemysł 

będzie w stanie osiągnąć lub utrzymać 

wiodącą rolę w zakresie najważniejszych 

technologii energetycznych na świecie. W 

szczególności MŚP stanowią siłę 

napędową sektora energetycznego, 

odgrywają zasadniczą rolę w łańcuchu 

energetycznym oraz będą istotne w 

propagowaniu innowacji. Ich liczny udział 

w badaniach i działaniach 

demonstracyjnych jest istotny i będzie 

czynnie wspierany. 

Wzmocnienie konkurencyjności 

europejskiego sektora energetycznego w 

obliczu silnej konkurencji światowej jest 

ważnym celem niniejszego tematu i 

zapewni ono, że europejski przemysł 

będzie w stanie osiągnąć lub utrzymać 

wiodącą rolę w zakresie najważniejszych 

technologii energetycznych na świecie. Tę 

wiodącą rolę można zapewnić wobec 

silnej konkurencji jedynie przez wysokie 

inwestycje w badania i rozwój. W 

szczególności MŚP stanowią siłę 

napędową sektora energetycznego, 

odgrywają zasadniczą rolę w łańcuchu 

energetycznym oraz będą istotne w 

propagowaniu innowacji. Ich liczny udział 

w badaniach i działaniach 

demonstracyjnych jest istotny i będzie 

czynnie wspierany. 

Poprawka 107 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 „Energia” podsekcja „Podejście” ustęp 5 

W celu wzmocnienia upowszechnienia i 

wykorzystywania wyników badań, we 

wszystkich obszarach będzie wspierane 

upowszechnianie wiedzy i transfer 

wyników, również do decydentów 

politycznych. W ten sposób uzupełnione 

zostaną działania podejmowane w ramach 

programu Inteligentna Energia dla 

Europy, stanowiącego część programu na 

rzecz konkurencyjności i innowacji, w 

celu wspierania innowacji i usuwania 

przeszkód natury innej niż technologiczna 

na drodze powszechnego zastosowania 

technologii energetycznych na rynku. 

W celu wzmocnienia upowszechnienia i 

wykorzystywania wyników badań, we 

wszystkich obszarach będzie wspierane 

upowszechnianie wiedzy i transfer 

wyników, również do decydentów 

politycznych. Konkretnymi działaniami 

będzie wspieranie multidyscyplinarności i 

interdyscyplinarności oraz dążenie do 

osiągnięcia jak najwyższej synergii i 

komplementarności z innymi programami 

i działaniami wspólnotowymi, jak 

program Inteligentna Energia dla 

Europy, stanowiący część programu na 

rzecz konkurencyjności i innowacji. 

 

Poprawka 108 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 „Energia” podsekcja „Działania” część wprowadzająca 

ustęp -1 (nowy) 

 Przyznawanie funduszy w sektorze 

energetycznym musi odbywać się w 

oparciu o kryteria, które umożliwiają 



ocenę technologii na podstawie stopnia 

realizacji przez nie celów UE w zakresie 

tworzenia konkurencyjnego, przyjaznego 

dla środowiska i bezpiecznego sektora 

energetycznego. Stosunkowo niewielkie 

fundusze UE na badania i rozwój w 

ramach tego tematu muszą się 

koncentrować na technologiach, które w 

krótkim czasie zdołają zmniejszyć ilość 

emisji dwutlenku węgla. 

Poprawka 109 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 „Energia” podsekcja „Działania”, nagłówek 2 

„Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii” 

Opracowanie i demonstracja 

zintegrowanych technologii na rzecz 

wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł, dostosowane do 

różnych warunków w danym regionie w 

celu zapewnienia warunków sprzyjających 

znacznemu zwiększeniu udziału produkcji 

tego typu energii elektrycznej w UE. 

Badania powinny przyczynić się do 

wzrostu ogólnej wydajności przetwarzania, 

znaczącego zmniejszenia kosztów energii, 

poprawy niezawodności procesu oraz 

dalszej redukcji wpływu na środowisko. 

Nacisk zostanie położony na fotowoltaikę, 

energię wiatrową i biomasę (w tym część 

odpadów ulegającą biodegradacji). 

Badania służyć będą ponadto 

wykorzystaniu pełnego potencjału innych 

odnawialnych źródeł energii: 

geotermicznej, termicznej energii 

słonecznej, oceanicznej i pochodzącej z 

małych elektrowni wodnych. 

Badania, opracowanie i demonstracja 

zintegrowanych technologii na rzecz 

wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł, dostosowane do 

różnych warunków w danym regionie w 

celu zapewnienia warunków sprzyjających 

znacznemu zwiększeniu udziału produkcji 

tego typu energii elektrycznej w UE. 

Badania powinny przyczynić się do 

wzrostu ogólnej wydajności przetwarzania, 

usunięcia istniejących przeszkód, co 

pociągnie za sobą znaczące zmniejszenie 

kosztów energii, poprawy niezawodności 

procesu oraz dalszej redukcji wpływu na 

środowisko. Nacisk zostanie położony na 

systemy fotowoltaiczne i fototermiczne, 

energię wiatrową i biomasę (w tym 

plantacje roślin do wytwarzania energii i 

część odpadów ulegającą biodegradacji). 

Badania służyć będą ponadto 

wykorzystaniu pełnego potencjału innych 

odnawialnych źródeł energii: 

geotermicznej, termicznej energii 

słonecznej, oceanicznej i pochodzącej z 

małych elektrowni wodnych. 

Poprawka 110 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 „Energia” podsekcja „Działania”, nagłówek 3 

„Wytwarzanie paliw z odnawialnych źródeł energii” 

Opracowanie i demonstracja ulepszonych 

technologii przetwarzania na rzecz 

zrównoważonej produkcji oraz łańcuchów 

dostaw stałych, płynnych i gazowych paliw 

Badania, opracowanie i demonstracja 

ulepszonych technologii przetwarzania na 

rzecz zrównoważonej produkcji oraz 

łańcuchów dostaw stałych, płynnych i 



otrzymywanych z biomasy (w tym części 

odpadów ulegających biodegradacji), w 

szczególności płynnych biopaliw 

wykorzystywanych w transporcie. Nacisk 

należy położyć na nowe rodzaje biopaliw, 

jak również nowe sposoby produkcji i 

dystrybucji istniejących biopaliw, łącznie 

ze zintegrowaną produkcją energii i innych 

produktów o wartości dodanej przez 

biorafinerie. Mając na celu zapewnienie 

korzyści w zakresie emisji dwutlenku 

węgla związanych z bezpośrednim 

dostarczaniem energii z jej źródła do 

użytkownika, badania skupią się na 

poprawie wydajności energetycznej, przy 

wzmocnieniu integracji technologii oraz 

wykorzystaniu surowców. Obejmą one 

kwestie takie jak logistyka surowców, 

badania przednormatywne i standaryzacja 

na rzecz bezpiecznego i niezawodnego 

wykorzystania w zastosowaniach 

transportowych i stacjonarnych. W celu 

wykorzystania potencjału wytwarzania 

wodoru przy wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii wspierane będą procesy 

oparte na biomasie, odnawialnej energii 

elektrycznej i energii słonecznej. 

gazowych paliw otrzymywanych z 

biomasy i plantacji roślin do wytwarzania 

energii ( w tym części odpadów 

ulegających biodegradacji), w 

szczególności płynnych biopaliw 

wykorzystywanych w transporcie. Nacisk 

należy położyć na nowe rodzaje biopaliw, 

jak również nowe sposoby produkcji i 

dystrybucji istniejących biopaliw, łącznie 

ze zintegrowaną produkcją energii i innych 

produktów o wartości dodanej przez 

biorafinerie. Mając na celu zapewnienie 

korzyści w zakresie emisji dwutlenku 

węgla związanych z bezpośrednim 

dostarczaniem energii z jej źródła do 

użytkownika, badania skupią się na 

poprawie wydajności energetycznej, przy 

wzmocnieniu integracji technologii oraz 

wykorzystaniu surowców. Obejmą one 

kwestie takie jak uprawy energetyczne, 

logistyka surowców, badania 

przednormatywne i standaryzacja na rzecz 

bezpiecznego i niezawodnego 

wykorzystania w zastosowaniach 

transportowych i stacjonarnych. W celu 

wykorzystania potencjału wytwarzania 

wodoru przy wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii wspierane będą procesy 

oparte na biomasie, odnawialnej energii 

elektrycznej i energii słonecznej. 

 

Poprawka 111 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 „Energia” podsekcja „Działania”, nagłówek 4 

„Odnawialne źródła energii wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia” 

Opracowanie i demonstracja zbioru 

technologii w celu zwiększenia potencjału 

odnawialnych źródeł energii 

wykorzystywanych do ogrzewania i 

chłodzenia, przyczyniając się do 

zrównoważonej energii. Celem działań jest 

osiągnięcie znaczącego zmniejszenia 

kosztów, wzrost wydajności, dalsza 

redukcja wpływu na środowisko i 

zoptymalizowanie wykorzystania 

technologii w różnych warunkach danego 

regionu. Badania i działalność 

demonstracyjna powinny objąć nowe 

Badania, opracowanie i demonstracja 

zbioru technologii w celu zwiększenia 

potencjału odnawialnych źródeł energii 

wykorzystywanych do ogrzewania 

czynnego i chłodzenia, oraz udoskonalenie 

systemów służących do wykorzystania 

ogrzewania biernego lub wytwarzanego w 

sposób naturalny, przyczyniając się do 

zrównoważonej energii. Celem działań jest 

osiągnięcie znaczącego zmniejszenia 

kosztów, wzrost wydajności, dalsza 

redukcja wpływu na środowisko i 

zoptymalizowanie wykorzystania 



systemy i składniki na rzecz zastosowań 

przemysłowych (w tym odsalanie wody 

morskiej metodą termiczną) ciepłownictwo 

i chłodzenie i/lub dedykowane instalacje 

grzewcze/chłodnicze, łączenie budynków i 

magazynowanie energii. 

technologii w różnych warunkach danego 

regionu. Badania i działalność 

demonstracyjna powinny objąć nowe 

systemy i składniki na rzecz zastosowań 

przemysłowych (w tym odsalanie wody 

morskiej metodą termiczną) ciepłownictwo 

i chłodzenie i/lub dedykowane instalacje 

grzewcze/chłodnicze, łączenie budynków i 

magazynowanie energii. 

 

Poprawka 112 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 „Energia” podsekcja „Działania” nagłówek 6 „Czyste 

technologie węgla” 

Elektrownie węglowe są w dalszym ciągu 

głównym producentem energii elektrycznej 

na świecie, jednakże posiadają one 

znaczny potencjał w zakresie zwiększenia 

wydajności i redukcji emisji, w 

szczególności w zakresie CO2. W celu 

utrzymania konkurencyjności i 

przyczynienia się do zarządzania emisjami 

CO2 wsparcie zostanie udzielone 

opracowaniu i demonstracji czystych 

technologii konwersji węgla, tak by w 

znaczny sposób poprawić wydajność i 

niezawodność elektrowni, zminimalizować 

emisje zanieczyszczeń oraz zredukować 

ogólne koszty w różnych warunkach 

funkcjonowania. Mając w przyszłości na 

względzie bezemisyjne wytwarzanie 

energii, działania te powinny przygotować 

grunt dla rozwoju technologii 

wychwytywania i sekwestracji CO2, 

uzupełniać je i być z nimi powiązane. 

Elektrownie węglowe są w dalszym ciągu 

głównym producentem energii elektrycznej 

na świecie, jednakże posiadają one 

znaczny potencjał w zakresie zwiększenia 

wydajności i redukcji emisji, w 

szczególności w zakresie CO2. W celu 

utrzymania konkurencyjności i 

przyczynienia się do ochrony zasobów i 

zarządzania emisjami CO2 wsparcie 

zostanie udzielone opracowaniu i 

demonstracji czystych technologii 

konwersji węgla, tak by w znaczny sposób 

poprawić wydajność i niezawodność 

elektrowni, zminimalizować emisje 

zanieczyszczeń, m.in. pyłem zawieszonym, 

pierwiastkami śladowymi, rtęcią oraz 

związkami organicznymi oraz zredukować 

ogólny koszt w różnych warunkach 

funkcjonowania. Mając w przyszłości na 

względzie bezemisyjne wytwarzanie 

energii, działania te powinny przygotować 

grunt dla rozwoju technologii 

wychwytywania i sekwestracji CO2, 

uzupełniać je i być z nimi powiązane. 

 

Poprawka 113 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 „Energia” podsekcja „Działania” nagłówek 7 „Inteligentne 

sieci energetyczne” 

Aby ułatwić przejście do bardziej 

zrównoważonego systemu energetycznego 

potrzebne są szeroko zakrojone wysiłki w 

dziedzinie badań i rozwoju 

Aby ułatwić przejście do bardziej 

zrównoważonego systemu energetycznego 

potrzebne są szeroko zakrojone wysiłki w 

dziedzinie badań i rozwoju 



technologicznego w celu podniesienia 

wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa 

i niezawodności europejskich systemów i 

sieci energetycznych i gazowych. W 

przypadku sieci energetycznych cele, 

jakimi są przekształcenie obecnych sieci w 

prężnie działające, interaktywne 

(użytkownicy/operatorzy) sieci usług oraz 

usunięcie przeszkód na drodze szerokiego 

zastosowania i skutecznej integracji 

odnawialnych źródeł energii i rozproszonej 

produkcji (np. ogniwa paliwowe, 

mikroturbiny, silniki tłokowe), będą 

wymagać także opracowania i 

demonstracji kluczowych technologii (np. 

innowacyjne rozwiązania w dziedzinie 

ICT, technologie magazynowania 

odnawialnych źródeł energii, 

elektrotechnika i urządzenia HTS). W 

przypadku sieci gazowych celem jest 

zaprezentowanie bardziej inteligentnych i 

wydajnych procesów i systemów 

transportu oraz dystrybucji gazu, łącznie ze 

skuteczną integracją odnawialnych źródeł 

energii. 

technologicznego w celu podniesienia 

wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa 

i niezawodności europejskich systemów i 

sieci energetycznych i gazowych. W 

przypadku sieci energetycznych cele, 

jakimi są przekształcenie obecnych sieci w 

prężnie działające, interaktywne 

(użytkownicy/operatorzy) sieci usług oraz 

usunięcie przeszkód na drodze szerokiego 

zastosowania i skutecznej integracji 

odnawialnych źródeł energii i rozproszonej 

produkcji (np. ogniwa paliwowe, 

mikroturbiny, silniki tłokowe) oraz 

poprawa jakości dostaw (pod względem 

dostarczonej jakości napięcia i energii), 

będą wymagać także opracowania i 

demonstracji kluczowych technologii (np. 

innowacyjne rozwiązania w dziedzinie 

ICT, technologie magazynowania 

odnawialnych źródeł energii, pomiary 

elektroniczne oraz zautomatyzowane 

systemy zarządzania licznikami, 

elektrotechnika i urządzenia HTS, systemy 

kontrolne ICT do aktywnego zarządzania 

sieciami, efektywnego zarządzania 

pracownikami, itp.). W przypadku sieci 

gazowych celem jest zaprezentowanie 

bardziej inteligentnych i wydajnych 

procesów i systemów transportu oraz 

dystrybucji gazu, łącznie ze skuteczną 

integracją odnawialnych źródeł energii. 

Badania naukowe w zakresie integracji 

sieci energetycznych i gazowych (np. 

zintegrowane centra kontroli, pomiar 

zużycia u każdego odbiorcy, wspólna siła 

robocza) będą miały na celu 

maksymalizację wydajności obu sektorów. 

Poprawka 114 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 5 („Energia”) podsekcja „Działania”, nagłówek 8 

„Wydajność energetyczna i oszczędność energii” ustęp 1 

Znaczny potencjał w zakresie oszczędności 

energii i poprawy wydajności 

energetycznej powinien zostać 

wykorzystany poprzez optymalizację, 

zatwierdzenie i demonstrację nowych 

koncepcji i technologii dla budynków, 

usług i przemysłu. 

Znaczny potencjał w zakresie oszczędności 

energii i poprawy wydajności 

energetycznej powinien zostać 

wykorzystany poprzez optymalizację, 

zatwierdzenie, badania, opracowanie i 

demonstrację nowych koncepcji i 

technologii dla budynków, transportu, 



usług i przemysłu. 

 

Poprawka 115 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Cel” 

Propagowanie zrównoważonego 

zarządzania środowiskiem naturalnym i 

człowieka oraz jego zasobami poprzez 

pogłębianie wiedzy na temat interakcji 

pomiędzy biosferą, ekosystemami i 

działalnością człowieka, jak również 

opracowanie nowych technologii, narzędzi 

i usług w celu zintegrowanego podejścia 

do ogólnoświatowych kwestii dotyczących 

środowiska. Nacisk zostanie położony na 

prognozy dotyczące zmian klimatycznych 

oraz zmian systemu ekologicznego, 

lądowego i morskiego, narzędzia i 

technologie służące monitorowaniu, 

zapobieganiu i łagodzeniu niekorzystnych 

wpływów i zagrożeń dla środowiska, 

łącznie z ryzykiem dla zdrowia, jak 

również ochronę zrównoważonego 

charakteru środowiska naturalnego oraz 

stworzonego przez człowieka. 

Propagowanie zrównoważonego 

zarządzania środowiskiem naturalnym i 

człowieka oraz jego zasobami poprzez 

pogłębianie wiedzy na temat interakcji 

pomiędzy biosferą, ekosystemami i 

działalnością człowieka, wiedzy na temat 

różnorodności biologicznej oraz jej 

zrównoważonym wykorzystaniu, jak 

również opracowanie nowych technologii, 

narzędzi i usług w celu zintegrowanego 

podejścia do ogólnoświatowych kwestii 

dotyczących środowiska. Nacisk zostanie 

położony na prognozy dotyczące zmian 

klimatycznych oraz zmian systemu 

ekologicznego, lądowego i morskiego, 

narzędzia i technologie służące 

monitorowaniu, zapobieganiu, łagodzeniu i 

dostosowaniu niekorzystnych wpływów i 

zagrożeń dla środowiska, łącznie z 

ryzykiem dla zdrowia, jak również ochronę 

zrównoważonego charakteru środowiska 

naturalnego oraz stworzonego przez 

człowieka. 

 

Poprawka 116 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Podejście” ustęp 1 

Ochrona środowiska jest istotna dla 

zapewnienia jakości życia obecnych i 

przyszłych pokoleń, jak również wzrostu 

gospodarczego. Ponieważ zasoby naturalne 

Ziemi i środowisko stworzone przez 

człowieka narażone są na obciążenia 

spowodowane wzrostem populacji świata, 

urbanizacją, stałą ekspansją sektorów 

rolnictwa, transportu i energii, jak również 

zmiennością klimatu oraz globalnym, 

regionalnym i lokalnym ociepleniem, 

Europa stoi przed wyzwaniem zapewnienia 

stałego i zrównoważonego wzrostu przy 

Ochrona środowiska jest istotna dla 

zapewnienia jakości życia obecnych i 

przyszłych pokoleń, jak również wzrostu 

gospodarczego. Ponieważ zasoby naturalne 

Ziemi i środowisko stworzone przez 

człowieka narażone są na obciążenia 

spowodowane wzrostem populacji świata, 

urbanizacją, budownictwem, stałą 

ekspansją sektorów rolnictwa, hodowli, 

akwakultury i rybołówstwa, transportu i 

energii, jak również zmiennością klimatu 

oraz globalnym, regionalnym i lokalnym 

ociepleniem, Europa stoi przed 



jednoczesnej redukcji negatywnych 

wpływów na środowisko. Współpracę 

obejmującą całą UE uzasadnia fakt, że jej 

państwa, regiony i miasta stoją w obliczu 

tych samych problemów dotyczących 

środowiska oraz istnieje potrzeba 

zgromadzenia masy krytycznej zważywszy 

na rozmiar, zakres i wysoki poziom 

złożoności badań nad środowiskiem. 

Współpraca taka również ułatwia wspólne 

planowanie, wykorzystywanie połączonych 

i interoperacyjnych baz danych oraz 

stworzenie wspólnych wskaźników, 

metodologii oceny oraz spójnych 

systemów obserwowania i przewidywania 

działających na szeroką skalę. 

Międzynarodowa współpraca jest ponadto 

potrzebna do uzupełnienia wiedzy i 

propagowania lepszego zarządzania na 

poziomie światowym. 

wyzwaniem zapewnienia stałego i 

zrównoważonego wzrostu przy 

jednoczesnej redukcji negatywnych 

wpływów na środowisko. Współpracę 

obejmującą całą UE uzasadnia fakt, że jej 

państwa, regiony i miasta stoją w obliczu 

tych samych problemów dotyczących 

środowiska oraz istnieje potrzeba 

zgromadzenia masy krytycznej zważywszy 

na rozmiar, zakres i wysoki poziom 

złożoności badań nad środowiskiem. 

Współpraca taka również ułatwia wspólne 

planowanie, wykorzystywanie połączonych 

i interoperacyjnych baz danych oraz 

stworzenie wspólnych wskaźników, 

metodologii oceny oraz spójnych 

systemów obserwowania i przewidywania 

działających na szeroką skalę. 

Międzynarodowa współpraca jest ponadto 

potrzebna do uzupełnienia wiedzy i 

propagowania lepszego zarządzania na 

poziomie światowym. 

 

Poprawka 117 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Podejście” ustęp 4 

Koordynacja programów krajowych będzie 

wzmocniona poprzez rozszerzenie i 

pogłębienie zakresu istniejących systemów 

ERA-NET w badaniach dla środowiska, 

łącznie ze wspólną realizacją programów 

dotyczących badań Morza Bałtyckiego 

oraz nowych systemów ERA-NET. 

Koordynacja programów krajowych będzie 

wzmocniona poprzez rozszerzenie i 

pogłębienie zakresu istniejących systemów 

ERA-NET w badaniach dla środowiska 

łącznie ze wspólną realizacją programów 

dotyczących badań Morza Bałtyckiego 

oraz nowych systemów ERA-NET. 

Wspierana będzie multidyscyplinarność i 

interdyscyplinarność poprzez „joint calls” 

w tematach, w których wzajemne 

połączenie wielu dyscyplin jest oczywiste, 

jak w przypadku nauk i technologii 

morskich. 

 

Poprawka 118 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Podejście” ustęp 5 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 

wzmocnienie upowszechniania wyników 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 

wzmocnienie upowszechniania wyników 



badań UE, także poprzez wykorzystanie 

synergii z uzupełniającymi mechanizmami 

finansowania na poziomie UE i Państw 

Członkowskich, oraz pobudzenie ich 

wykorzystania przez właściwych 

użytkowników końcowych, w 

szczególności decydentów politycznych. 

badań UE, informowania i popularyzacji 

naukowej w celu przybliżenia 

społeczeństwu nauki i technologii.  

 Dążyć się będzie do maksymalnej synergii 

i komplementarności z uzupełniającymi 

mechanizmami finansowania na poziomie 

UE i Państw Członkowskich, takimi jak 

szósty program działań na rzecz ochrony 

środowiska, program URBAN czy też 

fundusz LIFE+. 

 

Poprawka 119 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 1 „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i 

zagrożenia”, tiret pierwsze 

W celu obserwacji i analizy ewolucji 

systemu klimatycznego i ziemskiego oraz 

przewidywania ich przyszłego rozwoju 

należy prowadzić zintegrowane badania 

nad ich funkcjonowaniem. Badania te 

umożliwią opracowanie skutecznych 

środków adaptacyjnych i łagodzących 

zmiany klimatyczne oraz ich wpływ. 

Opracowane zostaną zaawansowane 

modele dotyczące zmian klimatycznych 

począwszy od skali światowej do 

podregionalnej, które zastosuje się w celu 

oceny zmian, potencjalnych wpływów i 

progów krytycznych. Zbadane zostaną 

zmiany w składzie atmosfery i obiegu 

wody oraz opracowane podejścia 

dotyczące zagrożeń przy uwzględnieniu 

zmian zachodzących w występowaniu 

susz, huraganów i powodzi. Zbadane 

zostaną również niekorzystne 

oddziaływania na jakość środowiska i 

klimat wynikające z zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gleby, jak również 

wzajemne oddziaływania pomiędzy 

atmosferą, stratosferyczną warstwą 

ozonową, powierzchnią ziemi, pokrywą 

lodową i oceanami. Uwaga zostanie 

poświęcona mechanizmom zwrotnym i 

W celu obserwacji i analizy zmian, jakie 

zaszły w przeszłości i jakie zachodzą 

obecnie w systemie klimatycznym 

ziemskim i morskim (łącznie z regionami 

polarnymi) oraz przewidywania ich 

przyszłego rozwoju należy prowadzić 

zintegrowane badania nad ich 

funkcjonowaniem. Badania te umożliwią 

opracowanie skutecznych środków 

adaptacyjnych i łagodzących zmiany 

klimatyczne oraz ich wpływ. Opracowane 

zostaną zaawansowane modele dotyczące 

zmian klimatycznych począwszy od skali 

światowej do podregionalnej, które 

zastosuje się w celu oceny zmian, 

potencjalnych wpływów i progów 

krytycznych. Zbadane zostaną zmiany w 

składzie atmosfery i obiegu wody oraz 

opracowane podejścia dotyczące zagrożeń 

przy uwzględnieniu zmian zachodzących w 

występowaniu susz, huraganów i powodzi. 

Zbadane zostaną również niekorzystne 

oddziaływania na jakość środowiska i 

klimat wynikające z zanieczyszczenia 

powietrza, wód (powierzchniowych i 

podziemnych) i gleby, jak również 

wzajemne oddziaływania pomiędzy 

atmosferą, stratosferyczną warstwą 



gwałtownie następującym zmianom (np. 

cyrkulacja oceaniczna) oraz wpływom na 

różnorodność biologiczną i ekosystemy. 

ozonową, powierzchnią ziemi, pokrywą 

lodową i oceanami, łącznie ze skutkami, 

zmian poziomu morza dla obszarów 

przybrzeżnych. Uwaga zostanie 

poświęcona mechanizmom zwrotnym i 

gwałtownie następującym zmianom (np. 

cyrkulacja oceaniczna) oraz wpływom na 

różnorodność biologiczną i ekosystemy. 

 

Poprawka 120 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 1 „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i 

zagrożenia”, tiret drugie 

W celu wspierania Planu Działań na rzecz 

środowiska i Zdrowia oraz w celu 

uwzględnienia kwestii zdrowia 

publicznego związanych z nowymi 

zagrożeniami dla środowiska należy 

prowadzić multidyscyplinarne badania nad 

wzajemnym oddziaływaniem czynników 

ryzyka dla środowiska naturalnego i 

zdrowia ludzkiego. Badania skupią się na 

zachodzących w różny sposób 

wielokrotnych narażeniach, rozpoznaniu 

źródeł zanieczyszczeń oraz nowych lub 

powstających czynników stresogennych 

(np. powietrze wewnątrz i zewnątrz, pola 

elektromagnetyczne, hałas i narażenie na 

substancje toksyczne) oraz ich 

potencjalnym wpływie na zdrowie. 

Badania będą miały także na celu 

połączenie działań badawczych w zakresie 

biomonitorowania z aspektami 

naukowymi, metodologiami i narzędziami, 

tak aby opracować skoordynowane i spójne 

podejście. Obejmą one europejskie badania 

kohortowe, przy uwzględnieniu grup 

społecznych narażonych na największe 

ryzyko oraz metody i narzędzia służące 

lepszemu określaniu ryzyka, ocenie i 

porównaniu zagrożeń i wpływów na 

zdrowie. W ramach badań opracowane 

zostaną biomarkery i narzędzia 

modelujące, przy uwzględnieniu narażenia 

na kilka czynników jednocześnie, różnic w 

podatności na narażenia i niepewności. 

Badania dostarczą również metod i 

W celu wspierania Planu Działań na rzecz 

środowiska i Zdrowia oraz w celu 

uwzględnienia kwestii zdrowia 

publicznego związanych z nowymi 

zagrożeniami dla środowiska, w 

szczególności dla środowiska miejskiego 

(łącznie z obszarami poprzemysłowymi), 
należy prowadzić multidyscyplinarne 

badania nad wzajemnym oddziaływaniem 

czynników ryzyka dla środowiska 

naturalnego i czynników ryzyka 

globalnych zmian oraz zdrowia ludzkiego. 

Badania skupią się na wpływie zmian 

globalnych (zmiana klimatu, 

zagospodarowanie terenu, globalizacja), 
zachodzących w różny sposób 

wielokrotnych narażeniach, specjacji i 

toksykologii, rozpoznawaniu źródeł 

zanieczyszczeń oraz nowych i 

powstających czynników stresogennych i 

ich wzajemnych oddziaływań na czynniki i 

składniki naturalne (np. szkodliwe dla 

zdrowia gazy, drobne i najdrobniejsze 

cząsteczki natury ożywionej i 

nieożywionej, , powietrze wewnątrz i 

zewnątrz, pola elektromagnetyczne, hałas i 

narażenie na substancje toksyczne, emisja 

zanieczyszczeń przez pojazdy i narażenie 

na promieniowanie słoneczne)oraz ich 

potencjalnym wpływie na zdrowie oraz 

analizach syndromów i chronicznego 

narażenia, interakcjach pomiędzy 

substancjami toksycznymi oraz 

mieszaninami takich substancji, analizach 



narzędzi wspierających podejmowanie 

decyzji (wskaźniki, analizy kosztów i 

korzyści oraz analizy wielokryteriowe, 

ocena wpływu na zdrowie, analiza 

obciążenia chorobą oraz analiza dotycząca 

zrównoważonego rozwoju) w zakresie 

analizy, kontroli i komunikacji ryzyka, jak 

również opracowywania i analizy polityki.  

genetycznych polimorfizmów oraz 

badaniach immunologicznych, łącznie z 

badaniami transformacji i aktywacji 

limfocytów. Wspierane będą badania nad 

nowymi lub już istniejącymi substancjami 

chemicznymi, co zostało przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr .../... Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia ...  w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH), utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów 1, 

łącznie z poszukiwaniem alternatyw dla 

testów przeprowadzanych na zwierzętach. 
Badania będą miały także na celu 

opracowanie nowatorskich i lepszych 

metod identyfikacji źródeł 

zanieczyszczenia oraz efektów 

współdziałania pomiędzy nimi, połączenie 

badań epidemiologicznych w zakresie 

biomonitorowania z aspektami 

naukowymi, metodologiami i narzędziami 

tak, aby opracować skoordynowane i 

spójne podejście. Obejmą one europejskie 

badania kohortowe, przy uwzględnieniu 

grup społecznych narażonych na 

największe ryzyko oraz metody i narzędzia 

służące lepszemu określaniu i 

monitorowaniu ryzyka, ocenie i 

porównaniu zagrożeń i wpływów na 

zdrowie. W ramach badań opracowane 

zostaną biomarkery i narzędzia modelujące 

i monitorujące, przy uwzględnieniu 

narażenia na kilka czynników 

jednocześnie, różnic w podatności na 

narażenia i niepewności. Badania dostarczą 

również metod i narzędzi wspierających 

podejmowanie decyzji (wskaźniki, analizy 

kosztów i korzyści oraz analizy 

wielokryteriowe, ocena wpływu na 

zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 

analiza dotycząca zrównoważonego 

rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 

komunikacji ryzyka, jak również 

opracowywania i analizy polityki. 

 

___________ 
1 Dz.U. L .. 

 



Poprawka 121 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 1 „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i 

zagrożenia”, tiret trzecie 

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 

wymaga podejścia uwzględniającego wiele 

zagrożeń. W celu oceny zagrożeń, 

podatności na nie oraz ryzyka istnieje 

potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod 

oraz zintegrowanych ram. Należy ponadto 

opracować strategie w zakresie kartografii, 

zapobiegania i łagodzenia skutków, przy 

uwzględnieniu czynników ekonomicznych 

i społecznych. Zbadane zostaną katastrofy 

związane z klimatem (takie jak huragany, 

susze, pożary lasów, osuwiska i powodzie) 

oraz zagrożenia geologiczne (takie jak 

trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 

tsunami). Badania te pozwolą na lepsze 

zrozumienie procesów leżących u 

podstawy katastrof oraz na poprawę metod 

przewidywania i prognozowania zgodnie z 

podejściem probabilistycznym. Wzmocnią 

one również rozwój systemów wczesnego 

ostrzegania i systemów informacyjnych. 

Społeczne skutki głównych zagrożeń 

naturalnych zostaną określone ilościowo. 

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 

wymaga podejścia uwzględniającego wiele 

zagrożeń, opartego na łączeniu strategii 

wobec szczególnych zagrożeń ze 

zrozumiałymi planami, procedurami i 

protokołami. W celu oceny zagrożeń, 

podatności na nie oraz ryzyka istnieje 

potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod 

oraz zintegrowanych ram. Należy ponadto 

opracować strategie w zakresie kartografii, 

zapobiegania, wykrywania i łagodzenia 

skutków, przy uwzględnieniu czynników 

ekonomicznych i społecznych. Zbadane 

zostaną katastrofy związane z klimatem 

(takie jak huragany, susze, przymrozki, 

pożary lasów, lawiny, osuwiska, obrywy, 

powodzie i inne skrajne zjawiska) oraz 

zagrożenia geologiczne (takie jak 

trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 

tsunami). Badania te pozwolą na lepsze 

zrozumienie procesów leżących u 

podstawy katastrof oraz na poprawę metod 

przewidywania i prognozowania zgodnie z 

podejściem probabilistycznym. Wzmocnią 

one rozwój badań nad naturalnymi 

zagrożeniami i katastrofami oraz rozwój 

systemów wczesnego ostrzegania i 

wczesnego ostrzegania oraz reakcji i 

systemów informacyjnych, a także 

zarządzanie nimi. Szczególna uwaga 

zostanie zwrócona na społeczne wzorce 

zachowań w stosunku do katastrof 

naturalnych i oceny ich skutków.  

 

Poprawka 122 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 2 „Zrównoważone zarządzanie zasobami” tiret pierwsze 

Działania badawcze ukierunkowane będą 

na udoskonalenie podstaw wiedzy i 

opracowanie nowoczesnych modeli i 

narzędzi potrzebnych do zrównoważonego 

zarządzania zasobami i stworzenia 

Działania badawcze ukierunkowane będą 

na udoskonalenie podstaw wiedzy i 

opracowanie nowoczesnych modeli i 

narzędzi potrzebnych do zrównoważonego 

zarządzania zasobami i stworzenia 



wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

Umożliwi to przewidywanie zachowania 

się ekosystemów, jak również ich 

odtworzenie oraz łagodzenie skutków 

zniszczenia i utraty istotnych 

strukturalnych i funkcjonalnych elementów 

(dla różnorodności biologicznej, wody, 

gleby i zasobów morskich). Badania nad 

modelowaniem ekosystemu uwzględnią 

praktyki w zakresie ochrony i konserwacji. 

Propagowane będą innowacyjne podejścia 

w celu rozwoju działalności gospodarczej 

wywodzącej się z usług związanych z 

ekosystemem. Opracowane zostaną 

podejścia służące zapobieganiu 

pustynnieniu, degradacji i erozji gleby oraz 

wstrzymaniu procesu zanikania 

różnorodności biologicznej. Przedmiotem 

badań będzie również zrównoważone 

zarządzanie lasami i środowiskiem 

miejskim, łącznie z planowaniem i 

gospodarką odpadami. Badania będą 

korzystać, jak również przyczyniać się do 

opracowania otwartych, rozproszonych, 

interoperacyjnych systemów 

informacyjnych i systemów zarządzania 

danymi, przy czym będą wspierać oceny, 

prognozowanie i usługi związane z 

zasobami naturalnymi i ich 

wykorzystaniem. 

wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

Umożliwi to przewidywanie zachowania 

się ekosystemów, jak również ich 

odtworzenie oraz łagodzenie skutków 

zniszczenia i utraty istotnych 

strukturalnych i funkcjonalnych elementów 

(dla różnorodności biologicznej, wody, 

gleby i zasobów morskich). Badania nad 

modelowaniem ekosystemu uwzględnią 

praktyki w zakresie ochrony i konserwacji, 

ochrony przed erozją, zwłaszcza w 

okolicach górskich. Propagowane będą 

innowacyjne podejścia w celu rozwoju 

działalności gospodarczej wywodzącej się 

z usług związanych z ekosystemem. 

Opracowane zostaną podejścia służące 

zapobieganiu pustynnieniu, degradacji i 

erozji gleby oraz wstrzymaniu procesu 

zanikania różnorodności biologicznej. 

Przedmiotem badań będzie również 

całościowa strategia zrównoważonego 

zarządzania i ochrona obszarów wiejskich, 

w tym lasów, ekosystemów leśnych i 

innych podobnych bliskich natury 

systemami w zmieniających się 

warunkach środowiskowych, z 

uwzględnieniem częstszych i bardziej 

intensywnych przypadków katastrof oraz 

gospodarowanie środowiskiem miejskim 

przy uwzględnieniu dziedzictwa 

kulturowego, planowania i gospodarki 

odpadami. Badania będą korzystać, jak 

również przyczyniać się do opracowania 

otwartych, rozproszonych, 

interoperacyjnych systemów 

informacyjnych i systemów zarządzania 

danymi, przy czym będą wspierać oceny, 

prognozowanie i usługi związane z 

zasobami naturalnymi i ich 

wykorzystaniem. 

 

Poprawka 123 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 3 „Technologie dla środowiska” tiret pierwsze 

W celu zmniejszenia wpływu działalności 

człowieka na środowisko, jego ochrony i 

skuteczniejszego zarządzania zasobami, 

jak również opracowania nowych 

W celu zmniejszenia wpływu działalności 

człowieka na środowisko, jego ochrony i 

skuteczniejszego zarządzania zasobami, 

jak również opracowania nowych 



produktów, procesów i usług 

przynoszących środowisku więcej korzyści 

niż alternatywne odpowiedniki należy 

opracować nowe lub ulepszone technologie 

dla środowiska. Badania będą 

ukierunkowane w szczególności na: 

technologie zapobiegające lub redukujące 

zagrożenia dla środowiska, łagodzące 

niebezpieczeństwa i katastrofy, łagodzące 

zmiany klimatyczne i zanikanie 

różnorodności biologicznej; technologie 

wspierające zrównoważoną produkcję i 

konsumpcję; technologie na rzecz 

zarządzania zasobami lub skuteczniejszego 

zwalczania zanieczyszczenia, w 

odniesieniu do wody, gleby, powietrza, 

morza i innych zasobów naturalnych lub 

odpadów; technologie na rzecz 

bezpiecznego dla środowiska i 

zrównoważonego zarządzania 

środowiskiem człowieka, łącznie ze 

środowiskiem architektonicznym, 

obszarami miejskimi, krajobrazem, jak 

również ochrony i odnowy dziedzictwa 

kulturowego. 

produktów, procesów i usług 

przynoszących środowisku więcej korzyści 

niż alternatywne odpowiedniki należy 

opracować nowe lub ulepszone technologie 

dla środowiska. Badania będą 

ukierunkowane w szczególności na: 

technologie zapobiegające lub redukujące 

zagrożenia dla środowiska, łagodzące 

niebezpieczeństwa i katastrofy, łagodzące 

zmiany klimatyczne i zanikanie 

różnorodności biologicznej; technologie 

wspierające zrównoważoną produkcję i 

konsumpcję technologie na rzecz 

zarządzania zasobami lub skuteczniejszego 

zwalczania zanieczyszczenia, w 

odniesieniu do wody, gleby, powietrza, 

morza i innych zasobów naturalnych lub 

odpadów w tym odzyskiwania odpadów; 

technologie usuwania oraz/ lub 

ponownego wykorzystania pozostałości 

lub odpadów produkcyjnych w produkcji 

energii; technologie na rzecz bezpiecznego 

dla środowiska i zrównoważonego 

zarządzania środowiskiem człowieka, 

łącznie ze środowiskiem 

architektonicznym, obszarami miejskimi, 

krajobrazem, jak również ochrony i 

odnowy dziedzictwa kulturowego. 

 

Poprawka 124 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 3 „Technologie dla środowiska” tiret drugie 

Badania skupią się na ocenie ryzyka i 

skuteczności technologii, łącznie z 

procesami i produktami oraz dalszym 

rozwoju spokrewnionych metod, takich jak 

analiza cyklu życia. Ponadto badania 

skoncentrują się na: długoterminowych 

możliwościach, potencjale rynkowym i 

aspektach społeczno-gospodarczych 

technologii dla środowiska; ocenie ryzyka 

chemicznego, inteligentnych strategiach 

badawczych i metodach zminimalizowania 

doświadczeń przeprowadzanych na 

zwierzętach, technikach klasyfikacji 

ryzyka; opracowaniu Europejskiego 

systemu weryfikacji i testowania 

technologii dla środowiska. 

Badania skupią się na ocenie ryzyka i 

skuteczności technologii, łącznie z 

procesami, produktami i usługami oraz 

dalszym rozwoju spokrewnionych metod, 

takich jak analiza cyklu życia. Ponadto 

badania skoncentrują się na: 

długoterminowych możliwościach, 

potencjale rynkowym i aspektach 

społeczno-gospodarczych technologii dla 

środowiska; ocenie ryzyka chemicznego, 

inteligentnych strategiach badawczych i 

metodach zminimalizowania doświadczeń 

przeprowadzanych na zwierzętach, 

technikach klasyfikacji ryzyka; 

opracowaniu Europejskiego systemu 

weryfikacji i testowania technologii dla 



środowiska. 

 

Poprawka 125 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Współpraca międzynarodowa” ustęp 2 

Partnerstwa naukowe i technologiczne 

zawarte z krajami rozwijającymi się 

przyczynią się do Milenijnych Celów 

Rozwoju w szeregu dziedzin (np. 

odwrócenie tendencji utraty zasobów 

środowiska, poprawa zarządzania 

zasobami wodnymi, zaopatrzenia w wodę i 

kwestie sanitarne, stawienie czoła 

wyzwaniom urbanizacji), w których MŚP 

mogłyby również odgrywać zasadniczą 

rolę. Szczególna uwaga zostanie zwrócona 

na związek pomiędzy ogólnoświatowymi 

kwestiami środowiska a regionalnymi i 

lokalnymi problemami rozwojowymi 

związanymi z zasobami naturalnymi, 

różnorodnością biologiczną, użytkowaniem 

gruntów, naturalnymi zagrożeniami i 

zagrożeniami spowodowanymi 

działalnością człowieka, zmianami 

klimatycznymi, technologiami dla 

środowiska, środowiskiem i zdrowiem, jak 

również na narzędzia służące analizie 

politycznej. Współpraca z krajami 

uprzemysłowionymi poprawi dostęp do 

światowych badań najwyższej jakości. 

Partnerstwa naukowe i technologiczne 

zawarte z krajami rozwijającymi się 

przyczynią się do Milenijnych Celów 

Rozwoju w szeregu dziedzin (np. 

zapobieganie i łagodzenie skutków zmiany 

klimatu i klęsk naturalnych, odwrócenie 

tendencji utraty zasobów środowiska, 

poprawa zarządzania zasobami wodnymi, 

zaopatrzenia w wodę oraz kontrola 

sanitarna wody i gruntów, zapobieganie i 

zwalczanie pustynnienia i stawienie czoła 

wyzwaniom związanym z urbanizacją a 

ochroną środowiska i bioróżnorodności, 
zrównoważona produkcja i konsumpcja), 

w których MŚP mogłyby również 

odgrywać zasadniczą rolę. Szczególna 

uwaga zostanie zwrócona na związek 

pomiędzy ogólnoświatowymi kwestiami 

środowiska a regionalnymi i lokalnymi 

problemami rozwojowymi związanymi z 

zasobami naturalnymi, różnorodnością 

biologiczną, użytkowaniem gruntów, 

naturalnymi zagrożeniami i zagrożeniami 

spowodowanymi działalnością człowieka, 

zmianami klimatycznymi, technologiami 

dla środowiska, środowiskiem i zdrowiem, 

jak również na narzędzia służące analizie 

politycznej. Współpraca z krajami 

uprzemysłowionymi poprawi dostęp do 

światowych badań najwyższej jakości. 

 

Poprawka 126 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 6 („Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)”) 

podsekcja „Współpraca międzynarodowa” ustęp 3 

Ustanowienie systemu GEOSS mającego 

na celu obserwację Ziemi będzie sprzyjać 

międzynarodowej współpracy na rzecz 

zrozumienia systemów ziemskich i kwestii 

dotyczących zrównoważonego rozwoju 

oraz skoordynowanego gromadzenia 

Ustanowienie systemu GEOSS mającego 

na celu obserwację Ziemi będzie sprzyjać 

międzynarodowej współpracy na rzecz 

zrozumienia systemów ziemskich i kwestii 

dotyczących zrównoważonego rozwoju 

oraz skoordynowanego gromadzenia 



danych do celów naukowych i 

politycznych.  

danych do celów naukowych i 

politycznych, a także większemu 

zainteresowaniu sektora publicznego i 

prywatnego. 
 

Poprawka 127 

Załącznik I „Tematy” sekcja 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podsekcja 

„Reagowanie na nowe potrzeby oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne”, ustęp 2 

Wspieranie reagowania na nieprzewidziane 

potrzeby polityki w dziedzinie środowiska 

naturalnego mogłyby na przykład odnosić 

się do oceny wpływu na zrównoważony 

rozwój nowych polityk UE, takich jak w 

zakresie środowiska, polityki morskiej, 

standaryzacji i przepisów.  

Wspieranie reagowania na nieprzewidziane 

potrzeby polityki w dziedzinie środowiska 

naturalnego mogłyby na przykład odnosić 

się do oceny wpływu na zrównoważony 

rozwój nowych polityk UE, takich jak w 

zakresie zrównoważonej produkcji i 

konsumpcji, środowiska, zmiany klimatu, 

zasobów naturalnych, polityki morskiej, 

standaryzacji i przepisów.  

 

Poprawka 128 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja „Cel” 

Budowa zintegrowanego „bardziej 

przyjaznego dla środowiska” i 

„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 

ogólnoeuropejskiego systemu 

transportowego w oparciu o postępy 

technologiczne, na korzyść obywateli i 

społeczeństwa, przy poszanowaniu 

środowiska i zasobów naturalnych; 

zapewnienie i dalsze umocnienie 

konkurencyjności i wiodącej roli 

europejskiego przemysłu na światowym 

rynku. 

Budowa zintegrowanego „bardziej 

przyjaznego dla środowiska” i 

„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 

ogólnoeuropejskiego systemu 

transportowego w oparciu o postępy 

technologiczne, na korzyść obywateli i 

społeczeństwa, przy poszanowaniu 

środowiska i zasobów naturalnych; 

zapewnienie i dalsze umocnienie 

konkurencyjności i wiodącej roli 

europejskiego przemysłu na światowym 

rynku pozwalające także na niwelowanie 

rozbieżności w rozwoju technologicznym 

po obu stronach Atlantyku. 

Poprawka 129 

Załącznik I sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja „Podejście” akapit trzeci 

Różnorodne Platformy Technologiczne 

ustanowione w tym obszarze (ACARE w 

dziedzinie aeronautyki i transportu 

lotniczego, ERRAC w dziedzinie 

transportu kolejowego, ERTRAC w 

dziedzinie transportu drogowego, 

WATERBORNE w dziedzinie transportu 

Różnorodne Platformy Technologiczne 

ustanowione w tym obszarze (ACARE w 

dziedzinie aeronautyki i transportu 

lotniczego, ERRAC w dziedzinie 

transportu kolejowego, ERTRAC w 

dziedzinie transportu drogowego, 

WATERBORNE w dziedzinie transportu 



wodnego oraz platforma w dziedzinie 

wodoru i ogniw paliwowych) opracowały 

długookresowe koncepcje oraz 

Strategiczne Programy Badań (Strategic 

Research Agendas, SRA), które są 

użytecznym wkładem dla określenia 

niniejszego tematu i odpowiedzią na 

potrzeby decydentów politycznych i 

oczekiwania społeczne. Wybrane aspekty 

Strategicznych Programów Badań mogą 

uzasadniać ustanawianie Wspólnych 

Inicjatyw Technologicznych. Działania w 

ramach systemu ERA-NET oferują 

możliwości ułatwiające dalszą 

ponadnarodową koordynację w zakresie 

określonych kwestii dotyczących sektora 

transportu i będą one podejmowane tam, 

gdzie stosowne. 

wodnego i technologii morskiej oraz 

platforma w dziedzinie wodoru i ogniw 

paliwowych) opracowały długookresowe 

koncepcje oraz Strategiczne Programy 

Badań (Strategic Research Agendas, SRA), 

które są użytecznym wkładem dla 

określenia niniejszego tematu i 

odpowiedzią na potrzeby decydentów 

politycznych i oczekiwania społeczne. 

Wybrane aspekty Strategicznych 

Programów Badań mogą uzasadniać 

ustanawianie Wspólnych Inicjatyw 

Technologicznych. Działania w ramach 

systemu ERA-NET oferują możliwości 

ułatwiające dalszą ponadnarodową 

koordynację w zakresie określonych 

kwestii dotyczących sektora transportu i 

będą one podejmowane tam, gdzie 

stosowne. 

Poprawka 130 

Załącznik I sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja „Podejście” akapit piąty 

Przedmiotem badań będą istniejące 

potrzeby polityczne oraz opracowanie, 

ocena i wdrażanie nowych polityk (np. 

polityka morska), zarówno w obrębie 

poszczególnych kierunków działań, jak i w 

przekrojowy sposób. Prace obejmą 

badania, modele i narzędzia zajmujące się 

strategicznym monitorowaniem i 

prognozowaniem oraz zintegrują wiedzę 

związaną z głównymi kwestiami 

gospodarczymi, społecznymi oraz 

dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska 

w odniesieniu do transportu. Działania 

wspierające przekrojowe tematy 

skoncentrują się na szczególnych 

kwestiach związanych z transportem, na 

przykład aspektach bezpieczeństwa jako 

nieodłącznym wymogu, który musi 

spełniać system transportowy, na 

wykorzystaniu alternatywnych źródeł 

energii w zastosowaniach transportowych 

oraz na monitorowaniu wpływu transportu 

na środowisko naturalne i zmiany 

klimatyczne. 

Przedmiotem badań będą istniejące 

potrzeby polityczne oraz opracowanie, 

ocena i wdrażanie nowych polityk (np. 

polityka morska), zarówno w obrębie 

poszczególnych kierunków działań, jak i w 

przekrojowy sposób. Prace obejmą 

badania, modele i narzędzia zajmujące się 

strategicznym monitorowaniem i 

prognozowaniem oraz zintegrują wiedzę 

związaną z głównymi kwestiami 

gospodarczymi, społecznymi oraz 

dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska 

w odniesieniu do transportu. Działania 

wspierające przekrojowe tematy 

skoncentrują się na szczególnych 

kwestiach związanych z transportem, na 

przykład aspektach bezpieczeństwa jako 

nieodłącznym wymogu, który musi 

spełniać system transportowy, na 

wykorzystaniu alternatywnych źródeł 

energii w zastosowaniach transportowych 

oraz na monitorowaniu wpływu transportu 

na środowisko naturalne i zmiany 

klimatyczne, a także na krokach 

łagodzących negatywne skutki wynikające 

ze stałych uwarunkowań geograficznych. 



Badania w dziedzinie środowiska powinny 

obejmować sposoby unikania, 

zmniejszania i optymalizacji ruchu 

drogowego. Badania w dziedzinie 

środowiska powinny obejmować 

zwiększenie wydajności transportu. 

 

Poprawka 131 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podsekcja 

„Podejście”, ustęp 5 a (nowy) 

 Zwrócona zostanie szczególna uwaga na 

szersze upowszechnianie wyników badań 

wspólnotowych. Promowana będzie 

multidyscyplinarność i 

interdyscyplinarność oraz dążyć się będzie 

do maksymalnej synergii i 

komplementarności z uzupełniającymi 

mechanizmami finansowymi na szczeblu 

wspólnotowym i państw członkowskich, 

takimi jak mechanizmy przewidziane w 

programie Marco Polo lub na rzecz 

transeuropejskich sieci transportowych. 
 

Poprawka 132 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 2 

Ekologizacja transportu lotniczego: 

Opracowanie technologii służących 

redukcji wpływu lotnictwa na środowisko 

naturalne mając na celu zmniejszenie o 

połowę emisji dwutlenku węgla (CO2), 

redukcję do 80% określonych emisji 

tlenków azotu (NOx) oraz zmniejszenie o 

połowę poziomu odczuwalnego hałasu. 

Badania skupią się na doskonaleniu 

ekologicznych technologii silnikowych, 

łącznie z technologią alternatywnych paliw 

oraz ulepszoną sprawnością samolotów i 

śmigłowców, nowych inteligentnych 

strukturach o niskiej wadze oraz ulepszoną 

aerodynamiką. Uwzględnione zostaną 

także kwestie takie jak usprawnienie 

operacji statków powietrznych w porcie 

lotniczym, zarówno tych znajdujących się 

w powietrzu, jak i na ziemi, zarządzanie 

Ekologizacja transportu lotniczego: 

Opracowanie technologii służących 

redukcji wpływu lotnictwa na środowisko 

naturalne mając na celu zmniejszenie o 

połowę emisji dwutlenku węgla (CO2), 

redukcję do 80% określonych emisji 

tlenków azotu (NOx) oraz zmniejszenie o 

połowę poziomu odczuwalnego hałasu. 

Badania skupią się na doskonaleniu 

ekologicznych technologii silnikowych, 

łącznie z technologią alternatywnych paliw 

oraz ulepszoną sprawnością samolotów i 

śmigłowców (helikoptery i wiropłaty), 

nowych inteligentnych strukturach o 

niskiej wadze oraz ulepszoną 

aerodynamiką Uwzględnione zostaną także 

kwestie takie jak usprawnienie operacji 

statków powietrznych w porcie lotniczym, 

zarówno tych znajdujących się w 



ruchem lotniczym oraz produkcja, obsługa 

i procesy recyklingu. 

powietrzu, jak i na ziemi, zarządzanie 

ruchem lotniczym oraz produkcja, obsługa 

i procesy w zakresie remontów i 

recyklingu. 

 

Poprawka 133 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 4 

Zapewnianie zadowolenia i 

bezpieczeństwa klientów: Osiągnięcie 

zasadniczych postępów w zakresie wyboru 

możliwości oferowanych pasażerom oraz 

elastyczności rozkładów lotów przy 

jednoczesnej pięciokrotnej redukcji 

wskaźnika wypadków. Nowe technologie 

powiększą zakres konfiguracji samolotów i 

silników, począwszy od 

szerokokadłubowych do małych 

samolotów oraz stopień automatyzacji 

wszystkich elementów systemu, w tym 

pilotowania. Nacisk zostanie położony 

również na udoskonalenia wpływające na 

komfort i dobre samopoczucie pasażerów, 

nowe usługi oraz aktywne i pasywne 

środki bezpieczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem czynnika ludzkiego. 

Badania obejmą dostosowanie lotniska i 

operacji związanych z ruchem lotniczym 

do różnych typów samolotów oraz 24-

godzinną eksploatację lotniska przy 

poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 

przez otoczenie. 

Zapewnianie zadowolenia i 

bezpieczeństwa klientów: Osiągnięcie 

zasadniczych postępów w zakresie wyboru 

możliwości oferowanych pasażerom oraz 

elastyczności rozkładów lotów przy 

jednoczesnej pięciokrotnej redukcji 

wskaźnika wypadków. Nowe technologie 

powiększą zakres konfiguracji samolotów i 

silników, począwszy od 

szerokokadłubowych do mniejszych 

samolotów przeznaczonych do przelotów 

na trasach łączących centra miast oraz 

wszelkich trasach regionalnych (np. 

wiropłaty o ruchomych silnikach typu 

tiltrotor) oraz stopień automatyzacji 

wszystkich elementów systemu, w tym 

pilotowania a także umożliwią 

interoperacyjność systemów 

informacyjnych i rezerwacyjnych 

przewoźników w skali ogólnoeuropejskiej. 
Nacisk zostanie położony również na 

udoskonalenia wpływające na komfort, 

stan zdrowia (np. poprzez lepsze 

wyposażenie kabin) i dobre samopoczucie 

pasażerów, nowe usługi oraz aktywne i 

pasywne środki bezpieczeństwa ze 

szczególnym uwzględnieniem czynnika 

ludzkiego. Badania obejmą dostosowanie 

lotniska i operacji związanych z ruchem 

lotniczym do różnych warunków 

geograficznych i typów samolotów oraz 

24-godzinną eksploatację lotniska przy 

poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 

przez otoczenie. 

 

Poprawka 134 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 5 



Poprawa rentowności: Wspieranie 

konkurencyjnego łańcucha dostaw 

będącego w stanie skrócić o połowę czas 

wprowadzania produktu na rynek oraz 

zmniejszyć koszty rozwoju produktu i 

koszty operacyjne, co przyczyni się do 

transportu leżącego w zasięgu możliwości 

finansowych obywateli. Badania skupią się 

na udoskonaleniu całego procesu 

przemysłowego, począwszy od 

koncepcyjnego projektu, a skończywszy na 

rozwoju produktu, jego wytworzeniu oraz 

operacjach zapoczątkowania jego 

eksploatacji, łącznie z integracją łańcucha 

dostaw. Obejmą one poprawę możliwości 

symulacyjnych i automatyzację, 

technologie i metody służące stworzeniu 

samolotów niewymagających obsługi 

technicznej, jak również usprawnienie 

eksploatacji samolotów i lotnisk oraz 

operacji zarządzania ruchem lotniczym. 

Poprawa rentowności: Wspieranie 

konkurencyjnego łańcucha dostaw 

będącego w stanie skrócić o połowę czas 

wprowadzania produktu na rynek oraz 

zmniejszyć koszty rozwoju produktu i 

koszty operacyjne, przykładowo poprzez 

wykorzystanie rezultatów projektu 

SMMART (system monitorowania 

obiektów w czasie rzeczywistym), co 

przyczyni się do transportu leżącego w 

zasięgu możliwości finansowych 

obywateli. Badania skupią się na 

udoskonaleniu całego procesu 

przemysłowego, począwszy od 

koncepcyjnego projektu, a skończywszy na 

rozwoju produktu, jego wytworzeniu oraz 

operacjach zapoczątkowania jego 

eksploatacji, łącznie z integracją łańcucha 

dostaw. Obejmą one poprawę możliwości 

symulacyjnych i automatyzację, 

technologie i metody służące stworzeniu 

samolotów niewymagających obsługi 

technicznej, jak również usprawnienie 

eksploatacji samolotów i lotnisk oraz 

operacji zarządzania ruchem lotniczym. 

 

Poprawka 135 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 6 

Ochrona samolotu i pasażerów: 

Zapobieganie wrogim atakom każdego 

rodzaju wynikającym z niewłaściwego 

wykorzystania samolotu, w wyniku 

którego pasażerowie lub obywatele mogą 

ponieść szkody, takie jak uszkodzenia 

ciała, utrata lub zniszczenie mienia, lub 

przerwanie podróży. Badania skoncentrują 

się na odnośnych elementach systemu 

transportu lotniczego, w tym środkach 

bezpieczeństwa w zakresie projektowania 

kabiny pasażerów i pilota, automatycznej 

kontroli i lądowania w przypadku 

niedozwolonego wykorzystania samolotu, 

ochronie przed zewnętrznymi atakami, jak 

również aspektach bezpieczeństwa w 

zakresie zarządzania przestrzenią 

powietrzną i operacji przeprowadzanych na 

Ochrona samolotu i pasażerów: 

Zapobieganie wrogim atakom każdego 

rodzaju wynikającym z niewłaściwego 

wykorzystania samolotu, w wyniku 

którego pasażerowie lub obywatele mogą 

ponieść szkody, takie jak uszkodzenia 

ciała, utrata lub zniszczenie mienia, lub 

przerwanie podróży. Badania skoncentrują 

się na odnośnych elementach systemu 

transportu lotniczego, w tym środkach 

bezpieczeństwa w zakresie projektowania 

kabiny pasażerów i pilota, automatycznej 

kontroli i lądowania w przypadku 

niedozwolonego wykorzystania samolotu, 

ochronie przed zewnętrznymi atakami, jak 

również na aspektach bezpieczeństwa w 

zakresie zarządzania przestrzenią 

powietrzną i operacji przeprowadzanych na 



lotnisku. lotnisku oraz uwarunkowań fizycznych 

lub groźnych warunków 

meteorologicznych. 

 

Poprawka 136 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 1 „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 7 

Transport lotniczy w przyszłości: Badania 

w zakresie bardziej postępowych, 

przyjaznych dla środowiska i 

innowacyjnych technologii, które mogłyby 

ułatwić dokonanie zasadniczych zmian 

niezbędnych dla transportu lotniczego w 

drugiej połowie tego wieku i w dalszej 

perspektywie. Badania obejmą aspekty 

takie jak nowe koncepcje napędu i 

urządzeń podnośnych, nowe pomysły w 

zakresie wnętrza pojazdów powietrznych, 

nowe koncepcje lotnisk, nowe metody 

sterowania i kontroli samolotów, 

alternatywne koncepcje w zakresie 

funkcjonowania systemu transportu 

lotniczego oraz jego integracja z innymi 

rodzajami transportu. 

 

Transport lotniczy w przyszłości: Badania 

w zakresie bardziej postępowych, 

przyjaznych dla środowiska i 

innowacyjnych technologii, które mogłyby 

ułatwić dokonanie zasadniczych zmian 

niezbędnych dla transportu lotniczego w 

drugiej połowie tego wieku i w dalszej 

perspektywie. Badania obejmą aspekty 

takie jak nowe koncepcje napędu i 

urządzeń podnośnych, nowe koncepcje w 

zakresie wnętrza pojazdów powietrznych, 

nowe koncepcje lotnisk, nowe metody 

sterowania i kontroli samolotów, 

alternatywne formy w zakresie 

funkcjonowania systemu transportu 

lotniczego oraz jego integracja z innymi 

rodzajami transportu, a także nowe 

pomysły w zakresie minimalizacji skutków 

wynikających z nieprzychylnych 

uwarunkowań geograficznych. 

Poprawka 137 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 2 „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 1 

Ekologizacja transportu 

powierzchniowego: Opracowanie 

technologii i postępów wiedzy służących 

redukcji zanieczyszczenia (powietrza, 

wody i gleby) oraz wpływów na 

środowisko naturalne, takich jak zmiany 

klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia 

i różnorodności biologicznej. Badania 

przyczynią się do poprawy czystości i 

niskiego zużycia energii pociągów 

spalinowych oraz promowania paliw 

alternatywnych, w tym ogniw wodorowych 

i paliwowych. Działania obejmą 

technologie w zakresie infrastruktury, 

pojazdów, statków i części składowych, jak 

Ekologizacja transportu 

powierzchniowego: Poprawa metod 

obliczania zewnętrznych kosztów 

społecznych i środowiskowych. 

Opracowanie technologii i postępów 

wiedzy służących redukcji 

zanieczyszczenia (powietrza, wody i gleby) 

oraz wpływów na środowisko naturalne, 

takich jak zmiany klimatyczne, hałas oraz 

w zakresie zdrowia i różnorodności 

biologicznej. Badania przyczynią się do 

poprawy czystości, efektywności kosztów i 

efektywności energetycznej pociągów 

spalinowych oraz promowania paliw 

alternatywnych, w tym ogniw wodorowych 



również ogólną optymalizację systemu. 

Badania w zakresie kwestii transportowych 

obejmą wytwarzanie, budowę, 

eksploatację, obsługę, naprawę, przegląd 

techniczny, recykling, strategie 

wykorzystania w końcowej fazie życia 

produktu i interwencje na morzu w razie 

wypadku.  

i paliwowych oraz pociągów napędzanych 

alternatywnymi silnikami hybrydowymi w 

celu osiągnięcia środków transportu 

wolnych od dwutlenku węgla. Działania 

obejmą technologie w zakresie 

infrastruktury, pojazdów, statków i części 

składowych, jak również ogólną 

optymalizację systemu. Badania w zakresie 

kwestii transportowych obejmą 

wytwarzanie, budowę, eksploatację, 

obsługę, diagnozowanie, naprawę, 

przegląd techniczny, demontaż,, 

unieszkodliwianie, recykling, strategie 

wykorzystania w końcowej fazie życia 

produktu i interwencje na morzu w razie 

wypadku.  

 

Poprawka 138 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 2 „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 3 

Zapewnienie zrównoważonej mobilności w 

miastach: Koncentrowanie się na 

mobilności ludzi i towarów poprzez 

badania prowadzące do stworzenia 

„pojazdu przyszłej generacji” oraz jego 

przyjęcia na rynku, łącząc wszystkie 

elementy inteligentnego transportu 

drogowego, charakteryzującego się 

czystością, wydajnością energetyczną i 

bezpieczeństwem. Badania dotyczące 

nowych koncepcji w zakresie mobilności, 

innowacyjnych systemów organizacji i 

zarządzania mobilnością oraz wysokiej 

jakości transportu publicznego będą miały 

na celu zapewnienie powszechnego 

dostępu oraz wysokiego poziomu integracji 

intermodalnej. Opracowane i zbadane 

zostaną innowacyjne strategie na rzecz 

czystego transportu miejskiego. 

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 

bezemisyjnym środkom transportu, 

zarządzaniu potrzebami, racjonalizacji 

transportu prywatnego oraz strategiom, 

usługom i infrastrukturom informacyjnym i 

komunikacyjnym. Narzędzia wspierające 

opracowanie i wdrożenie polityk obejmą 

planowanie w zakresie transportu i 

Zapewnienie zrównoważonej mobilności w 

miastach wszystkim obywatelom, w tym 

osobom niepełnosprawnym: 
Koncentrowanie się na mobilności ludzi i 

towarów poprzez badania prowadzące do 

stworzenia „pojazdu przyszłej generacji” 

oraz jego przyjęcia na rynku, łącząc 

wszystkie elementy inteligentnego 

transportu drogowego, charakteryzującego 

się czystością, wydajnością energetyczną i 

bezpieczeństwem. Badania dotyczące 

nowych koncepcji w zakresie mobilności i 

transportu, innowacyjnych systemów 

organizacji i zarządzania mobilnością oraz 

wysokiej jakości transportu publicznego 

będą miały na celu zapewnienie 

powszechnego dostępu oraz wysokiego 

poziomu integracji intermodalnej. 

Opracowane i zbadane zostaną 

innowacyjne strategie na rzecz czystego 

transportu miejskiego. Szczególna uwaga 

zostanie poświęcona bezemisyjnym 

środkom transportu, zarządzaniu 

potrzebami, racjonalizacji transportu 

prywatnego oraz strategiom, usługom i 

infrastrukturom informacyjnym i 

komunikacyjnym. Nacisk położony 

zostanie także na jakość mobilności i 



zagospodarowania przestrzeni. zadowolenie użytkowników, w 

szczególności osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej oraz poszczególnych 

grup, np. osób starszych i kobiet. 

Narzędzia i wzory wspierające 

opracowanie i wdrożenie polityk obejmą 

planowanie w zakresie transportu i 

zagospodarowania przestrzeni. 

 

Poprawka 139 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 2 „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 4 

Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia: 

Opracowanie technologii i inteligentnych 

systemów w celu ochrony osób narażonych 

na niebezpieczeństwo, takich jak kierowcy, 

motocykliści i rowerzyści, pasażerowie, 

załoga i piesi. Opracowane zostaną 

zaawansowane systemy inżynieryjne i 

metodologie w zakresie oceny ryzyka w 

celu projektowania pojazdów, statków i 

infrastruktur. Nacisk zostanie położony na 

integracyjne podejścia łączące czynniki 

ludzkie, integralność strukturalną, 

zapobieganie, pasywne i aktywne 

bezpieczeństwo, akcje ratownicze i 

zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 

Kwestie bezpieczeństwa będą rozważane 

jako naturalna część składowa ogólnego 

systemu transportowego obejmującego 

infrastruktury, towary i kontenery, 

użytkowników i operatorów 

transportowych, pojazdy i statki oraz 

środki na poziomie politycznym i 

prawnym, łącznie ze wspieraniem decyzji i 

narzędziami służącymi zatwierdzaniu; 

zabezpieczenie będzie uwzględniane w 

przypadku gdy będzie ono nieodłącznym 

wymogiem, który musi spełniać system 

transportowy. 

Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia: 

Opracowanie technologii i inteligentnych 

systemów w celu ochrony osób narażonych 

na niebezpieczeństwo, takich jak kierowcy, 

motocykliści i rowerzyści, pasażerowie, 

załoga i piesi. Opracowane zostaną 

zaawansowane systemy inżynieryjne i 

metodologie w zakresie oceny ryzyka w 

celu projektowania pojazdów, statków i 

infrastruktur. Nacisk zostanie położony na 

integracyjne podejścia łączące czynniki 

ludzkie, integralność strukturalną, 

zapobieganie, pasywne i aktywne 

bezpieczeństwo, akcje ratownicze i 

zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 

Kwestie bezpieczeństwa będą rozważane 

jako naturalna część składowa ogólnego 

systemu transportowego obejmującego 

infrastruktury lądowe i morskie, towary (w 

tym gaz ciekły - LNG) i kontenery, 

użytkowników i operatorów 

transportowych, pojazdy i statki oraz 

środki na poziomie politycznym i 

prawnym, łącznie ze wspieraniem decyzji i 

narzędziami służącymi zatwierdzaniu; 

zabezpieczenie będzie uwzględniane w 

przypadku gdy będzie ono nieodłącznym 

wymogiem, który musi spełniać system. 

 

Poprawka 140 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 2 „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 5 

Wzmacnianie konkurencyjności: Poprawa Wzmacnianie konkurencyjności: Poprawa 



konkurencyjności przedsiębiorstw 

transportowych, zapewnianie skutecznych i 

korzystnych cenowo usług transportowych 

oraz rozwój nowych umiejętności i 

tworzenie miejsc pracy poprzez badania i 

postępy naukowe. Technologie na rzecz 

zaawansowanych procesów 

przemysłowych obejmą projektowanie, 

wytwarzanie, montaż, budowę i 

utrzymanie oraz będą miały na celu 

obniżenie kosztów cyklu życia i czasu 

przeznaczonego na rozwój produktu. 

Nacisk zostanie położony na innowacyjne 

koncepcje dotyczące produktu oraz 

udoskonalone usługi transportowe 

zapewniające większe zadowolenie 

użytkowników. Opracowana zostanie nowa 

organizacja produkcji, łącznie z 

zarządzaniem łańcuchem dostaw i 

systemami dystrybucji. 

konkurencyjności przedsiębiorstw 

transportowych, zapewnianie skutecznych i 

korzystnych cenowo usług transportowych 

oraz rozwój nowych umiejętności i 

tworzenie miejsc pracy poprzez badania i 

postępy naukowe. Technologie na rzecz 

zaawansowanych procesów 

przemysłowych obejmą projektowanie, 

wytwarzanie, montaż, budowę i 

utrzymanie oraz będą miały na celu 

obniżenie kosztów cyklu życia i czasu 

przeznaczonego na rozwój produktu. 

Nacisk zostanie położony na innowacyjne 

koncepcje dotyczące produktu i systemu 

oraz udoskonalone usługi transportowe 

zapewniające większe zadowolenie 

użytkowników. Opracowana zostanie nowa 

organizacja produkcji, łącznie z 

zarządzaniem łańcuchem dostaw i 

systemami dystrybucji. 

 

Poprawka 141 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 7 („Transport (łącznie z aeronautyką)”) podsekcja 

„Działania” nagłówek 3 „Wspieranie Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji 

Satelitarnej (Galileo)” ustęp 3 

Zapewnianie narzędzi i tworzenie 

odpowiednich warunków: zapewnienie 

bezpiecznego wykorzystania usług, 

szczególnie poprzez certyfikację w 

zakresie głównych obszarów zastosowań; 

przygotowanie i potwierdzenie 

przydatności usług dla nowych polityk i 

prawodawstwa (także ich wdrażania); 

zajmowanie się usługami będącymi pod 

kontrolą państwa zgodnie z przyjętą 

polityką dostępu; opracowanie ważnych 

danych i topologii dyskretnej („digital 

topology”), kartografii i geodezji do 

wykorzystania w zastosowaniach 

nawigacyjnych; odpowiadanie na potrzeby 

i wymogi dotyczące bezpieczeństwa. 

Zapewnianie narzędzi i tworzenie 

odpowiednich warunków: zapewnienie 

bezpiecznego wykorzystania usług, 

szczególnie poprzez certyfikację w 

zakresie głównych obszarów zastosowań; 

przygotowanie i potwierdzenie 

przydatności usług dla nowych polityk i 

prawodawstwa (także ich wdrażania); 

zajmowanie się usługami będącymi pod 

kontrolą państwa zgodnie z przyjętą 

polityką dostępu; opracowanie ważnych 

danych i topologii dyskretnej („digital 

topology”), kartografii i geodezji do 

wykorzystania w zastosowaniach 

nawigacyjnych; odpowiadanie na potrzeby 

i wymogi dotyczące bezpieczeństwa. W 

dziedzinie bezpieczeństwa, aby uzyskać 

maksymalną interakcję z systemami 

powiązanymi z GMES, promowane będą 

badania dotyczące wykonalności oraz 

prezentacje w celu uzyskania 

kompatybilności i konwergencji na 



wszystkich możliwych etapach pomiędzy 

GMES a Galileo, jako część „systemu 

systemów” GMES. 

 

Poprawka 142 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

podsekcja „Podejście” ustęp 1 

Priorytety badawcze dotyczą kluczowych 

społecznych, ekonomicznych i 

kulturowych wyzwań, stojących obecnie, 

jak i w przyszłości przed Europą i światem. 

Zaproponowany program badań stanowi 

spójne podejście odpowiadające tym 

wyzwaniom. Stworzenie społeczno-

ekonomicznych i humanistycznych 

podstaw wiedzy w zakresie tych 

kluczowych wyzwań w znacznym stopniu 

przyczyni się do promowania wspólnego 

zrozumienia w całej Europie oraz do 

rozwiązania bardziej złożonych problemów 

w skali międzynarodowej. Priorytety 

badawcze przyczynią się do 

sformułowania, wdrażania, wpływu i 

oceny polityki wspólnotowej w 

praktycznie wszystkich obszarach na 

poziomie europejskim, krajowym, 

regionalnym i lokalnym, a większość 

badań zawiera istotną perspektywę 

międzynarodową. 

Priorytety badawcze dotyczą kluczowych 

społecznych, ekonomicznych i 

kulturowych wyzwań, stojących obecnie, 

jak i w przyszłości przed Europą i światem. 

Zaproponowany program badań stanowi 

spójne podejście odpowiadające tym 

wyzwaniom. Stworzenie społeczno-

ekonomicznych, społeczno-kulturowych i 

humanistycznych podstaw wiedzy w 

zakresie tych kluczowych wyzwań w 

znacznym stopniu przyczyni się do 

promowania wspólnego zrozumienia w 

całej Europie oraz do rozwiązania bardziej 

złożonych problemów w skali 

międzynarodowej. Priorytety badawcze 

przyczynią się do sformułowania, 

wdrażania, wpływu i oceny polityki 

wspólnotowej w praktycznie wszystkich 

obszarach na poziomie europejskim, 

krajowym, regionalnym i lokalnym, a 

większość badań zawiera istotną 

perspektywę międzynarodową. 

Poprawka 143 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 („Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 1 „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1, część wprowadzająca 

Celem działań będzie rozwój i połączenie 

badań dotyczących kwestii mających 

wpływ na wzrost, zatrudnienie i 

konkurencyjność, aby zapewnić lepsze i 

zintegrowane zrozumienie tych zagadnień 

na rzecz dalszego rozwoju społeczeństwa 

wiedzy. Prace będą służyły polityce i 

wspierały urzeczywistnienie tych celów. 

Badania będą dotyczyć następujących 

aspektów tego zagadnienia: 

Celem działań będzie rozwój i połączenie 

badań dotyczących kwestii mających 

wpływ na wzrost, stabilność społeczno-

gospodarczą, zatrudnienie i 

konkurencyjność, spójność technologiczną 

i rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

aby zapewnić lepsze i zintegrowane 

zrozumienie tych zagadnień na rzecz 

dalszego rozwoju społeczeństwa wiedzy. 

Prace będą służyły polityce i wspierały 

urzeczywistnienie tych celów. Badania 

będą dotyczyć następujących aspektów 



tego zagadnienia:  

 

Poprawka 144 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 („Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 1 „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret pierwsze 

- Zmieniającej się roli wiedzy w 

gospodarce, łącznie z rolą różnych 

rodzajów wiedzy i kompetencji, edukacją i 

uczeniem się przez całe życie oraz 

niematerialnych inwestycji. 

- Zmieniającej się roli wiedzy w 

gospodarce, łącznie z rolą różnych 

rodzajów wiedzy i kompetencji, 

przedsiębiorczością i kreatywnością, 

czynnikami kulturowymi, wartościami, 

edukacją, w tym kształceniem 

nieregulowanym i uczeniem się przez całe 

życie oraz niematerialnych inwestycji 

znaczenia wiedzy i dóbr niematerialnych 

dla wytwarzania bogactwa gospodarczego, 

społecznego i kulturalnego, jak również 

dla dobrostanu społeczeństwa i 

środowiska naturalnego. 
 

 

Poprawka 145 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

podsekcja „Działania” nagłówek 1 „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret drugie 

- Struktur gospodarczych, zmian 

strukturalnych i kwestii dotyczących 

produktywności, łącznie z rolą sektora 

usług, finansów, demografii, popytu i 

procesów zmian w długim okresie czasu.  

- Struktur gospodarczych, zmian 

strukturalnych, stosunków 

międzysektorowych i kwestii dotyczących 

produktywności, łącznie z rolą sektora 

usług, outsourcingu usług, technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych, 

finansów, demografii, popytu i procesów 

zmian w długim okresie czasu.  

 

Poprawka 146 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

podsekcja „Działania” nagłówek 1 „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret trzecie 

- Kwestii instytucjonalnych i zagadnień 

związanych z politykami, łącznie z 

polityką makroekonomiczną, rynkami 

pracy, kontekstem instytucjonalnym oraz 

spójnością i koordynacją polityki. 

– Kwestii instytucjonalnych i zagadnień 

związanych z politykami, łącznie z 

polityką makroekonomiczną, rynkami 

pracy, systemami socjalnymi i systemami 

opieki społecznej, krajowym i 



regionalnym kontekstem instytucjonalnym 

zmieniającą się rolą ekspertyzy naukowej 

w obszarach polityki i opinii publicznej 
oraz spójnością i koordynacją polityki.  

 

Poprawka 147 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

podsekcja „Działania” nagłówek 3 „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” 

ustęp 1 tiret pierwsze a (nowe) 

 Rozwoju badań miejskich, aby lepiej 

zrozumieć tematyczne (środowiskowe, 

transportowe, społeczne, ekonomiczne, 

związane ze zmianami demograficznymi, 

itd.) oraz przestrzenne (miejskie, 

regionalne) interakcje w obszarze miasta 

oraz aby rozwijać 1) innowacyjne 

mechanizmy planowania skierowane na 

rozwiązywanie problemów w zintegrowany 

i zrównoważony sposób, jak i 2) 

innowacyjne procesy zarządzania 

zwiększające uczestnictwo obywateli i 

poprawiające współpracę pomiędzy 

podmiotami sektora publicznego i 

prywatnego, w celu lepszego zrozumienia 

roli europejskich miast w kontekście 

globalnym (miejska konkurencyjność), 

wspierania lokalnych władz we 

wzmacnianiu społecznej spójności oraz 

zwalczaniu wykluczenia społecznego w 

miastach, w których mimo gospodarczego 

rozwoju narastają nierówności 
 

Poprawka 148 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

podsekcja „Działania” nagłówek 3 „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” 

ustęp 1 tiret trzecie a i trzecie b (nowe) 

 – Konkurencyjność miejska: rola miast 

europejskich w kontekście globalnym, 

lokalna polityka poprawy spójności. 
 – Badania miejskie: koncentracja na 

tematycznych (środowisko, transport, 

zmiany społeczne, gospodarcze, 

demograficzne itp.) i przestrzennych 

interakcjach w miastach w celu rozwoju 

zintegrowanych i trwałych procesów 



zarządzania.  
 

Poprawka 149 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

podsekcja „Działania” nagłówek 3 „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” 

ustęp 1 tiret trzecie c (nowe) 

 – Badania nad wpływem kultury, 

dziedzictwa kulturowego oraz sektora 

twórczego i kulturalnego na rozwój 

społeczno-ekonomiczny i rynek pracy. 

Poprawka 150 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 („Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 4 „Europa w świecie”, ustęp 1 tiret drugie 

- Konflikty, ich przyczyny i rozwiązania, 

związki między bezpieczeństwem a 

czynnikami destabilizacji takimi jak 

ubóstwo, przestępczość, degradacja 

środowiska naturalnego i niedobór 

zasobów, terroryzm, jego przyczyny i 

skutki, polityki związane z 

bezpieczeństwem i poczucie braku 

bezpieczeństwa oraz związki między 

środowiskiem cywilnym i wojskowym. 

- Konflikty, ich przyczyny i rozwiązania, 

związki między bezpieczeństwem a 

czynnikami destabilizacji takimi jak 

ubóstwo, migracja, przestępczość, 

degradacja środowiska naturalnego i 

niedobór zasobów, terroryzm, jego 

przyczyny i skutki, polityki związane z 

bezpieczeństwem i poczucie braku 

bezpieczeństwa oraz związki między 

środowiskiem cywilnym i wojskowym. 

Poprawka 151 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 („Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 7 „Działania obejmujące badania przyszłościowe”ustęp 1 tiret 

pierwsze 

– Obszerne społeczno-ekonomiczne 

prognozowanie ograniczonej liczby 

kluczowych wyzwań i możliwości dla UE, 

badające kwestie takie jak przyszłość i 

konsekwencje starzenia się, migracji, 

globalizacji wiedzy, zmian w 

przestępczości oraz główne zagrożenia. 

– Obszerne społeczno-ekonomiczne 

prognozowanie ograniczonej liczby 

kluczowych wyzwań i możliwości dla UE, 

badające kwestie takie jak przyszłość i 

konsekwencje starzenia się, migracji, 

globalizacji i rozpowszechniania wiedzy, 

zmian w przestępczości oraz główne 

zagrożenia. 

 

Poprawka 152 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 8 („Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne”) 

podsekcja „Działania” nagłówek 7 „Działania obejmujące badania przyszłościowe”ustęp 1 tiret 

czwarte a (nowe) 



 - Nauki humanistyczne: język, jego 

struktura i nauka. Historia, historia 

sztuki, geografia i nauka o ziemi, historia 

danego terytorium. Filozofia, historia 

kultury i religii. 

 Dziedzictwo kulturowe w odniesieniu do 

sztuk audiowizualnych, tradycyjnych 

rzemiosł i zawodów, architektury i miast. 

  

 

Poprawka 153 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9 („Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna”) tytuł i 

podsekcja „Cel”, drugi akapit 

9. Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 9. Bezpieczeństwo 

Wspieranie Europejskiego Programu 

Kosmicznego skupiającego się na 

zastosowaniach takich jak GMES 

(Globalny Monitoring Środowiska i 

Bezpieczeństwa) z korzyścią dla obywateli 

i konkurencyjności europejskiego 

przemysłu kosmicznego. Przyczyni się to 

do rozwoju Europejskiej Polityki 

Kosmicznej, uzupełniając wysiłki Państw 

Członkowskich oraz innych kluczowych 

uczestników, w tym Europejskiej Agencji 

Kosmicznej. 

 

Poprawka 154 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.1 („Bezpieczeństwo”) tytuł 

9.1 Bezpieczeństwo skreślony 

 

Poprawka 155 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.1 („Bezpieczeństwo”) podsekcja „Podejście” drugi akapit 

Działania na poziomie wspólnotowym 

będą dotyczyć czterech obszarów misji 

bezpieczeństwa, które zostały ustalone w 

odpowiedzi na szczególne wyzwania o 

większym znaczeniu politycznym i 

europejskiej wartości dodanej w 

odniesieniu do zagrożeń i wydarzeń 

związanych z potencjałem bezpieczeństwa 

oraz trzech obszarów o przekrojowym 

Działania na poziomie wspólnotowym 

będą dotyczyć czterech obszarów misji 

bezpieczeństwa, które zostały ustalone w 

odpowiedzi na szczególne wyzwania o 

większym znaczeniu politycznym i 

europejskiej wartości dodanej w 

odniesieniu do zagrożeń i wydarzeń 

związanych z potencjałem bezpieczeństwa. 

Należy zapewnić szczególne wymagania 



charakterze. Każdy obszar misji obejmuje 

sześć faz o różnym czasie trwania i o 

różnej intensywności. Wspomniane fazy 

obejmują: identyfikację (związaną z 

wydarzeniami), zapobieganie (związane z 

zagrożeniami), ochronę (związaną z 

celami), reagowanie (związane z 

kryzysami) i naprawę (związaną z 

konsekwencjami). Opisują one wysiłki, 

jakie należy podjąć w ramach 

odpowiednich faz. Pierwsze cztery fazy 

odnoszą się do wysiłków włożonych w 

uniknięcie zdarzenia i złagodzenie 

potencjalnych negatywnych skutków. 

Dwie ostatnie fazy odnoszą się do 

wysiłków włożonych w sprostanie 

zaistniałej sytuacji i konsekwencjom w 

długim okresie czasu. 

dotyczące tajności. Nie powinno się przy 

tym ograniczać bez potrzeby przejrzystości 

wyników badań. W tym celu należy 

zidentyfikować obszary pozwalające na 

obecną przejrzystość wyników badań. 

Działania te dotyczą ponadto trzech 

dalszych obszarów o przekrojowym 

charakterze. Każdy obszar misji obejmuje 

sześć faz o różnym czasie trwania i o 

różnej intensywności. Wspomniane fazy 

obejmują: identyfikację (związaną z 

wydarzeniami), zapobieganie (związane z 

zagrożeniami), ochronę (związaną z 

celami), reagowanie (związane z 

kryzysami) i naprawę (związaną z 

konsekwencjami). Opisują one wysiłki, 

jakie należy podjąć w ramach 

odpowiednich faz. Pierwsze cztery fazy 

odnoszą się do wysiłków włożonych w 

uniknięcie zdarzenia i złagodzenie 

potencjalnych negatywnych skutków. 

Dwie ostatnie fazy odnoszą się do 

wysiłków włożonych w sprostanie 

zaistniałej sytuacji i konsekwencjom w 

długim okresie czasu. 

 

Poprawka 156 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.1 („Bezpieczeństwo”) podsekcja „Podejście” szósty akapit 

Zaangażowanie MŚP w działania jest 

równie silnie wspierane jak zaangażowanie 

władz i organizacji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo obywateli. 

Długoterminowy program badań 

opracowany przez Europejski Komitet 

Konsultacyjny ds. Badań nad 

Bezpieczeństwem (ESRAB) będzie 

wspierać określenie zawartości i struktury 

badań w ramach tego tematu. 

Zaangażowanie MŚP w działania jest 

równie silnie wspierane jak zaangażowanie 

władz i organizacji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo obywateli. Należy przy 

tym dostosować w definicji MŚP dla 

obszaru badań nad bezpieczeństwem 

liczbę zatrudnionych i wysokość obrotu 

lub alternatywnie zakwalifikować 

przedsiębiorstwo do kategorii MŚP w 

przypadku występowania jednolitej 

struktury własności, odpowiedzialności 

cywilnej, zarządzania, ryzyka i 

współodpowiedzialności za jego 

zarządzanie. Długoterminowy program 

badań opracowany przez Europejski 

Komitet Konsultacyjny ds. Badań nad 

Bezpieczeństwem (ESRAB) będzie 

wspierać określenie zawartości i struktury 

badań w ramach tego tematu. 



 

Poprawka 157 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.1 („Bezpieczeństwo”) podsekcja „Działania” punktor 1 

Ochrona przed terroryzmem i 

przestępczością: Działania skoncentrowane 

będą na aspektach zagrożeń potencjalnych 

zdarzeń, takich jak przestępcy, 

wyposażenie i środki przez nich 

wykorzystywane lub mechanizmy ataku. 

W celu radzenia sobie z obszarem misji 

potrzebne są zdolności, z których wiele 

pierwotnie jest związanych z fazami 

„identyfikacja”, „zapobieganie”, „ochrona” 

i „reagowanie”. Dąży się zarówno do 

uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego 

potencjalnych konsekwencji. W celu 

rozwinięcia wymaganych zdolności nacisk 

zostanie położony na kwestie takie jak: 

zagrożenie (np. chemiczne, biologiczne, 

promieniotwórcze i jądrowe), podniesienie 

świadomości (np. gromadzenie informacji, 

zbieranie, wykorzystanie, dzielenie się, 

ostrzeganie), wykrywanie (np. substancje 

niebezpieczne, pojedyncze osoby lub 

grupy, podejrzane zachowanie), 

identyfikacja (np. osób, rodzajów i ilości 

substancji), ochrona (np. kontrola dostępu i 

przepływu w odniesieniu do środków 

finansowych, kontrola struktur 

finansowych), gotowość (np. ocena ryzyka, 

kontrola celowo uwolnionych 

biologicznych i chemicznych substancji), 

ocena poziomów strategicznych rezerw 

takich jak siła robocza, umiejętności, 

wyposażenie, dobra konsumpcyjne w 

odniesieniu do dużych imprez, itd.), 

neutralizowanie i powstrzymywanie 

skutków ataków terrorystycznych i 

przestępczości, egzekwowanie prawa w 

odniesieniu do przetwarzania danych. 

Ochrona przed terroryzmem i 

przestępczością: Działania skoncentrowane 

będą na aspektach zagrożeń potencjalnych 

zdarzeń, takich jak przestępcy, 

wyposażenie i środki przez nich 

wykorzystywane lub mechanizmy ataku. 

W celu radzenia sobie z obszarem misji 

potrzebne są zdolności, z których wiele 

pierwotnie jest związanych z fazami 

„identyfikacja”, „zapobieganie”, „ochrona” 

i „reagowanie”. Dąży się zarówno do 

uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego 

potencjalnych konsekwencji. W celu 

rozwinięcia wymaganych zdolności nacisk 

zostanie położony na kwestie takie jak: 

zagrożenie (np. chemiczne, biologiczne, 

promieniotwórcze i jądrowe), podniesienie 

świadomości (np. gromadzenie informacji, 

zbieranie, wykorzystanie, dzielenie się, 

ostrzeganie), wykrywanie (np. substancje 

niebezpieczne, pojedyncze osoby lub 

grupy, podejrzane zachowanie), 

identyfikacja (np. osób, rodzajów i ilości 

substancji), ochrona (np. kontrola dostępu i 

przepływu w odniesieniu do środków 

finansowych, kontrola struktur 

finansowych), gotowość (np. ocena ryzyka, 

kontrola celowo uwolnionych 

biologicznych i chemicznych substancji), 

ocena poziomów strategicznych rezerw 

takich jak siła robocza, umiejętności, 

wyposażenie, dobra konsumpcyjne w 

odniesieniu do dużych imprez, itd.), 

neutralizowanie i powstrzymywanie 

skutków ataków terrorystycznych i 

przestępczości, egzekwowanie prawa w 

odniesieniu do przetwarzania danych, 

studia w zakresie pokoju oraz badania 

dotyczące pokojowego zapobiegania 

konfliktom i ich rozwiązywania.  

 

Poprawka 158 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.1 („Bezpieczeństwo”) podsekcja „Działania” nagłówek 



„Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej” punktor 2 

Działania będą skoncentrowane na celach 

wydarzenia, przykłady infrastruktur 

zawierają miejsca, w których 

organizowane są duże imprezy, miejsca 

istotne z politycznego punktu widzenia 

(np. budynki parlamentu) lub miejsca o 

znaczeniu symbolicznym (np. niektóre 

zabytki), wartości i obiekty użyteczności 

publicznej związane z energią (łącznie z 

ropą naftową, elektrycznością, gazem), 

wodą, transportem (łącznie z lotniczym, 

morskim i lądowym), przekazem 

informacji (łącznie z nadawaniem), obiekty 

związane z finansami, administracją i 

zdrowiem publicznym itd. W celu radzenia 

sobie z obszarem misji, potrzebne są 

zdolności, z których wiele jest pierwotnie 

związanych z fazami „ochrona”, a także 

„przygotowanie”. Dąży się zarówno do 

uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego 

potencjalnych konsekwencji. W celu 

rozwinięcia wymaganych zdolności nacisk 

zostanie położony na kwestie takie jak: 

analiza i ocena podatności infrastruktury 

fizycznej i jej działania, zabezpieczenie 

istniejących przyszłych publicznych i 

prywatnych sieciowych infrastruktur 

krytycznych, systemy i usługi z 

uwzględnieniem ich fizycznej i 

funkcjonalnej strony, systemy kontroli i 

ostrzegania pozwalające na szybką reakcję 

w przypadku zaistnienia wydarzenia, 

ochrona przeciw efektom kaskadowym 

wydarzenia. 

Działania będą skoncentrowane na 

katastrofach i na celach wydarzenia, 

przykłady infrastruktur zawierają miejsca, 

w których organizowane są duże imprezy, 

miejsca istotne z politycznego punktu 

widzenia (np. budynki parlamentu) lub 

miejsca o znaczeniu symbolicznym (np. 

niektóre zabytki), wartości i obiekty 

użyteczności publicznej związane z energią 

(łącznie z ropą naftową, elektrycznością, 

gazem), wodą, transportem (łącznie z 

lotniczym, morskim i lądowym), 

przekazem informacji (łącznie z 

nadawaniem), obiekty związane z 

finansami, administracją i zdrowiem 

publicznym itd. W celu radzenia sobie z 

obszarem misji, potrzebne są zdolności, z 

których wiele jest pierwotnie związanych z 

fazami „ochrona”, a także 

„przygotowanie”. Dąży się zarówno do 

uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego 

potencjalnych konsekwencji. W celu 

rozwinięcia wymaganych zdolności nacisk 

zostanie położony na kwestie takie jak: 

analiza i ocena podatności infrastruktury 

fizycznej i jej działania, zabezpieczenie 

istniejących przyszłych publicznych i 

prywatnych sieciowych infrastruktur 

krytycznych, systemy i usługi z 

uwzględnieniem ich fizycznej i 

funkcjonalnej strony systemy kontroli i 

ostrzegania pozwalające na szybką reakcję 

w przypadku zaistnienia wydarzenia, 

ochrona przeciw efektom kaskadowym 

wydarzenia. 

 

Poprawka 159 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.1 („Bezpieczeństwo”) podsekcja „Działania” punktor 6 

nagłówek  

Integracja i interoperacyjność systemów 

bezpieczeństwa 

Integracja i wzajemne połączenie 

systemów bezpieczeństwa 

 

Poprawka 160 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.1 („Bezpieczeństwo”) podsekcja „Współpraca 



międzynarodowa” drugi akapit 

Przewiduje się szczególne działania 

współpracy międzynarodowej w sytuacji 

wzajemnej korzyści zgodnie z polityką 

bezpieczeństwa UE, np. na rzecz badań 

związanych z działaniami dotyczącymi 

bezpieczeństwa o światowym 

zastosowaniu. 

Przewiduje się szczególne działania 

współpracy międzynarodowej w sytuacji 

wzajemnej korzyści zgodnie z polityką 

bezpieczeństwa UE, np. na rzecz badań 

związanych z działaniami o światowym 

zastosowaniu dotyczącymi bezpieczeństwa 

i katastrof. 

Poprawka 161 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.1 („Bezpieczeństwo”) podsekcja „Reagowanie na nowe 

potrzeby oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne” 

Temat badań nad bezpieczeństwem jest 

elastyczny, zarówno z natury, jak i ze 

względu na swe podejście. Działania 

umożliwią zbadanie do tej pory nieznanych 

przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa i 

związanych z nimi potrzeb politycznych, 

które mogą powstać. Elastyczność ta 

uzupełni charakter ukierunkowany na 

misje powyższych działań badawczych. 

Temat badań nad bezpieczeństwem jest 

elastyczny, zarówno z natury, jak i ze 

względu na swe podejście. Działania 

umożliwią przystosowanie się do 

dotychczas nieznanych przyszłych 

katastrof i zagrożeń dla bezpieczeństwa i 

związanych z nimi potrzeb politycznych, 

które mogą powstać. Elastyczność ta 

uzupełni charakter ukierunkowany na 

misje powyższych działań badawczych.  

 

Poprawka 162 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.2 („Przestrzeń kosmiczna”) tytuł i podsekcja „Cel” (nowa) 

 

9.2 Przestrzeń kosmiczna 9a. Przestrzeń kosmiczna 

 Cel 

 

Wspieranie Europejskiego Programu 

Kosmicznego skupiającego się na 

zastosowaniach takich jak GMES 

(Globalny Monitoring Środowiska i 

Bezpieczeństwa) z korzyścią dla obywateli 

i konkurencyjności europejskiego 

przemysłu kosmicznego. Przyczyni się to 

do rozwoju Europejskiej Polityki 

Kosmicznej, uzupełniając wysiłki Państw 

Członkowskich oraz innych kluczowych 

uczestników, w tym Europejskiej Agencji 

Kosmicznej. 

Poprawka 163 



Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.2 („Przestrzeń kosmiczna”) podsekcja „Działania” 

nagłówek 1„Zastosowania oparte na badaniach przestrzeni kosmicznej w służbie społeczeństwa 

Europy” tiret pierwsze „Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES)” 

Celem jest rozwijanie odpowiednich 

satelitarnych systemów monitorowania 

oraz systemów wczesnego ostrzegania 

będących jedynym dostępnym źródłem 

danych na świecie oraz umacnianie i 

stymulowanie rozwoju ich operacyjnego 

wykorzystania. Program ten zapewni 

wsparcie na rzecz rozwoju operacyjnych 

usług GMES, umożliwiających 

decydentom politycznym lepsze 

przewidywanie i skuteczniejsze łagodzenie 

sytuacji kryzysowych i kwestii związanych 

z zarządzaniem środowiskiem i 

bezpieczeństwem. Działania badawcze 

powinny przede wszystkim przyczynić się 

do maksymalizowania wykorzystania 

danych GMES ze źródeł umieszczonych na 

pokładzie satelity i łączenia ich z danymi 

pochodzącymi z innych systemów 

obserwacji w złożonych produktach 

przeznaczonych do dostarczania informacji 

i indywidualnych usługach skierowanych 

do użytkowników końcowych poprzez 

skuteczną integrację danych i skuteczne 

zarządzanie informacjami. Działania 

badawcze powinny także przyczynić się do 

wzmocnienia technik monitorowania oraz 

technologii związanych z instrumentami, 

do rozwoju nowych systemów opartych na 

przestrzeni kosmicznej lub poprawy 

interoperacyjności systemów już 

istniejących oraz umożliwić ich 

wykorzystanie w (przed)operacyjnych 

systemach odpowiadających szczególnym 

rodzajom potrzeb. 

Celem jest rozwijanie odpowiednich 

satelitarnych systemów monitorowania 

oraz systemów wczesnego ostrzegania 

będących jedynym dostępnym źródłem 

danych na świecie oraz umacnianie i 

stymulowanie rozwoju ich operacyjnego 

wykorzystania. Program ten zapewni 

wsparcie na rzecz rozwoju operacyjnych 

usług GMES, umożliwiających 

decydentom politycznym lepsze 

przewidywanie i skuteczniejsze łagodzenie 

sytuacji kryzysowych i kwestii związanych 

z zarządzaniem środowiskiem i 

bezpieczeństwem oraz radzenie sobie z 

klęskami żywiołowymi. Działania 

badawcze powinny przede wszystkim 

przyczynić się do maksymalizowania 

wykorzystania danych GMES ze źródeł 

umieszczonych na pokładzie satelity i 

łączenia ich z danymi pochodzącymi z 

innych systemów obserwacji w złożonych 

produktach przeznaczonych do 

dostarczania informacji i indywidualnych 

usługach skierowanych do użytkowników 

końcowych poprzez skuteczną integrację 

danych i skuteczne zarządzanie 

informacjami. Działania badawcze 

powinny także przyczynić się do 

wzmocnienia technik monitorowania oraz 

technologii związanych z instrumentami, 

do rozwoju nowych systemów opartych na 

przestrzeni kosmicznej lub poprawy 

interoperacyjności systemów już 

istniejących oraz umożliwić ich 

wykorzystanie w (przed)operacyjnych 

systemach odpowiadających szczególnym 

rodzajom potrzeb. Badania powinny 

służyć rozwojowi trwałych kosmicznych i 

ziemskich (w tym naziemnych i 

powietrznych) systemów mających na 

celu: monitorowanie pokrycia terenu i 

zarządzanie kryzysowe połączone z 

częstym, wysokorozdzielczym 

obrazowaniem obszarów o dużym 

znaczeniu, w tym obszarów sensytywnych, 

miejskich lub szybko się rozwijających; 



zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie 

ryzykiem we wszelkiego rodzaju 

sytuacjach wymagających 

natychmiastowego działania, poprzez 

wzmocnienie spójności z systemami 

innymi niż kosmiczne 
 

Poprawka 164 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.2. („Przestrzeń kosmiczna”) podsekcja „Podejście” 

punktor 1 tiret 3 a (nowe) 

 Ocena i monitorowanie 

międzynarodowych zobowiązań, 

dotyczących Europy, poza europejskimi 

granicami. 

 

Poprawka 165 

Załącznik I część „Tematy” sekcja 9.2. („Przestrzeń kosmiczna”) podsekcja „Reagowanie na 

nowe potrzeby oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne” 

Badania nowych potrzeb umożliwią 

innowacyjne rozwiązania dla rozwoju 

technologicznego w obszarze badań 

przestrzeni kosmicznej oraz możliwe 

dostosowania i zastosowania w innych 

dziedzinach (np. zarządzanie zasobami, 

procesy biologiczne i nowe surowce). 

Badania stanowiące odpowiedź na 

nieprzewidziane potrzeby polityczne mogą 

dotyczyć tematów takich jak dostarczenie 

rozwiązań opartych na przestrzeni 

kosmicznej w celu wsparcia krajów 

rozwijających się, opracowywanie nowych 

narzędzi i metod obserwacji przestrzeni 

kosmicznej i komunikacji w powiązaniu z 

odpowiednimi politykami wspólnotowymi 

i przyczynianie się do integracji 

społecznej. 

Badania nowych potrzeb umożliwią 

innowacyjne rozwiązania dla rozwoju 

technologicznego w obszarze badań 

przestrzeni kosmicznej oraz możliwe 

dostosowania i zastosowania w innych 

dziedzinach (np. zarządzanie zasobami, 

procesy biologiczne i nowe surowce). 

Badania stanowiące odpowiedź na 

nieprzewidziane potrzeby polityczne mogą 

dotyczyć tematów takich jak dostarczenie 

rozwiązań opartych na przestrzeni 

kosmicznej w celu wsparcia krajów 

rozwijających się, opracowywanie nowych 

narzędzi i metod obserwacji przestrzeni 

kosmicznej i komunikacji w powiązaniu z 

odpowiednimi politykami wspólnotowymi 

i przyczynianie się do integracji 

społecznej. Specjalna uwaga poświęcona 

zostanie badaniom zmierzającym do 

ulepszenia kosmicznego komponentu 

systemów monitorujących skierowanych 

na infrastrukturę krytyczną, jak: sieci 

telekomunikacyjne, transport lądowy i 

morski, infrastruktura energetyczna, a 

także rozwój sieci europejskich, głównie 

poza granicami Europy. 

 



Poprawka 166 

Załącznik I I tabela 

Tekst proponowany przez Komisję 

 Zdrowie 5 984 

 Żywność, rolnictwo i biotechnologia 1 935 

 Technologie teleinformatyczne 9 110  

 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i 

nowe technologie produkcyjne 
3 467 

 Energia 2 265 

 Srodowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi) 
1 886 

 Transport (łącznie z aeronautyką) 4 180 

 Nauki społeczno-ekonomiczne i 

humanistyczne 
607 

 Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 2 858 

OGÓŁEM 32 292 

 

Poprawki Parlamentu 

 Zdrowie 6 134 

 Żywność, rolnictwo i biotechnologia 1 935 

 Technologie teleinformatyczne 9 020 

 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 3 467 

 Energia 2 385 

 Srodowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) 1 886 

 Transport (łącznie z aeronautyką) 4 150 

 Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 657 

 Bezpieczeńswo 1 429 

Przestrzeń kosmiczna 1 429 

OGÓŁEM 32 492 

 

Poprawka 167 

Załącznik III nagłówek „Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI)” punktor 5 („Aeronatyka i 

transport powietrzny”) ustęp 1 

Europa musi pozostać na czele wszystkich 

kluczowych technologii jeżeli w 

przyszłości chce posiadać zrównoważone, 

innowacyjne i konkurencyjne sektory 

aeronautyki i przemysłu transportu 

lotniczego. Istniejąca konkurencyjność 

europejskich przedsiębiorstw działających 

w sektorach aeronautyki i transportu 

lotniczego o dużej intensywności badań 

RTD na światowych rynkach została 

osiągnięta dzięki istotnym prywatnym 

inwestycjom w dziedzinie badań 

(zazwyczaj 13-15 % obrotu) na przestrzeni 

Europa musi pozostać na czele wszystkich 

kluczowych technologii jeżeli w 

przyszłości chce posiadać zrównoważone, 

innowacyjne i konkurencyjne sektory 

aeronautyki i przemysłu transportu 

lotniczego. Istnieją sektory, np. regionalny 

transport powietrzny, w których Europa 

musi odzyskać swoją konkurencyjność, 

także poprzez rozwiązania innowacyjne 

technologiczne, oraz inne sektory, w 

których presja konkurencji wzrasta. W 

szczególności rozwój technologii 

ekologicznych ma kluczowe znaczenie dla 



wielu dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę 

specyfikę sektora, nowe osiągnięcia często 

zależą od skutecznej współpracy pomiędzy 

publicznym a prywatnym sektorem. 

zapewnienia konkurencyjności całego 

sektora (w tym wiropłatów i statków 

powietrznych o zasięgu regionalnym).  

Poprawka 168 

Załącznik III nagłówek „Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI)” punktor 5 („Aeronatyka i 

transport powietrzny”) ustęp 3 

W dziedzinie aeronautyki i transportu 

lotniczego, będą uwzględnione różne 

obszary, takie jak przyjazne dla środowiska 

i efektywne pod względem kosztów 

samoloty („ekologiczne samoloty”) oraz 

zarządzanie ruchem lotniczym na rzecz 

wspierania Jednolitej Europejskiej Polityki 

Przestrzeni Powietrznej oraz inicjatywy 

SESAME. 

W dziedzinie aeronautyki i transportu 

lotniczego będą uwzględnione różne 

obszary, takie jak przyjazny dla środowiska 

i efektywny pod względem kosztów system 

transportu lotniczego („ekologiczny 

system transportu lotniczego”) oraz 

zarządzanie ruchem lotniczym na rzecz 

wspierania Jednolitej Europejskiej Polityki 

Przestrzeni Powietrznej oraz inicjatywy 

SESAME. 

Poprawka 169 

Załącznik III, tytuł „Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka” ustęp 2 

EBI będzie udzielać pożyczek ze środków 

finansowych pozyskiwanych na 

międzynarodowych rynkach finansowych 

zgodnie ze swoimi standardowymi 

zasadami, uregulowaniami i procedurami. 

EBI będzie wykorzystywać niniejszą 

dotację, razem ze swoimi własnymi 

środkami finansowymi, jako rezerwy i 

przydział kapitału w obrębie banku, w celu 

pokrycia części ryzyk związanych z 

pożyczkami udzielonymi kwalifikującym 

się dużym europejskim działaniom w 

dziedzinie RTD. 

EBI będzie udzielać pożyczek ze środków 

finansowych pozyskiwanych na 

międzynarodowych rynkach finansowych 

zgodnie ze swoimi standardowymi 

zasadami, uregulowaniami i procedurami. 

EBI będzie wykorzystywać niniejszą 

dotację, razem ze swoimi własnymi 

środkami finansowymi, jako rezerwy i 

przydział kapitału w obrębie banku, w celu 

pokrycia części ryzyk związanych z 

pożyczkami udzielonymi kwalifikującym 

się europejskim działaniom w dziedzinie 

RTD. 

Poprawka 170 

Załącznik III nagłówek „Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka” ustęp 4 

Niniejsza dotacja będzie wypłacana 

corocznie. Roczna kwota dotacji zostanie 

ustanowiona w programach prac biorąc 

pod uwagę sprawozdanie z działalności i 

prognozy, które EBI przedstawi 

Wspólnocie. 

Propozycja łącznej kwoty dotacji na cały 

okres zostanie przedstawiona ex ante, jak 

również kwoty roczne. Dotacja będzie 

wypłacana corocznie, a jej kwota może 

zostać zmieniona w programach prac 

biorąc pod uwagę sprawozdanie z 

działalności i prognozy, które EBI 

przedstawi Wspólnocie. 



 

Poprawka 171 

Załącznik III nagłówek „Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka” ustęp 5 punktor 

2 

Kwalifikowalność dużych europejskich 

działań w dziedzinie RTD. W sposób 

automatyczny kwalifikują się Wspólne 

Inicjatywy Technologiczne i duże projekty 

realizowane w ramach współpracy 

finansowane przez Wspólnotę w ramach 

tematów i działań niniejszego programu 

szczegółowego wnoszącymi wkład w 

dotację. Pod uwagę mogą być brane 

również duże europejskie projekty 

realizowane w ramach współpracy takie 

jak EUREKA. Zgodnie z rozporządzeniem 

przyjętym na podstawie art. 167 Traktatu, 

porozumienie w sprawie dotacji ustanowi 

również odpowiednią procedurę i zapewni 

Wspólnocie możliwość złożenia w 

określonych okolicznościach weta 

przeciwko wykorzystaniu dotacji na 

udzielenie pożyczki zaproponowane przez 

EBI. 

Kwalifikowalność dużych europejskich 

działań w dziedzinie RTD oraz projektów 

proponowanyh perzez MŚP. W sposób 

automatyczny kwalifikują się Wspólne 

Inicjatywy Technologiczne i duże projekty 

realizowane w ramach współpracy 

finansowane przez Wspólnotę w ramach 

tematów i działań niniejszego programu 

szczegółowego wnoszącymi wkład w 

dotację. Pod uwagę mogą być brane 

również duże europejskie projekty 

realizowane w ramach współpracy takie 

jak EUREKA. Należy również określić 

warunki kwalifikowania MŚP. Zgodnie z 

rozporządzeniem przyjętym na podstawie 

art. 167 Traktatu, porozumienie w sprawie 

dotacji ustanowi również odpowiednią 

procedurę i zapewni Wspólnocie 

możliwość złożenia w określonych 

okolicznościach weta przeciwko 

wykorzystaniu dotacji na udzielenie 

pożyczki zaproponowane przez EBI. 

 


