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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE (w języku angielskim)

Your rapporteur takes the view that the Commission’s proposal to put together the specific 
programmes to promote competitiveness and development in a Community framework (CDF) 
is consistent with the objectives set out, contributing as it does to the aim of making Europe 
the most competitive knowledge-based economy in the world.

It demonstrates the need to make the environmental technologies sector a key area of 
European development by encouraging an entrepreneurial spirit capable of creating 
sustainable development compatible with environmental protection.

The need increasingly to link the question of development with that of environmental 
protection offers an opportunity for, above all, small and medium-sized enterprises (SMEs), 
as regards both the development of new technologies and the adoption of new, more 
energy-efficient manufacturing systems.

Using Community financial instruments to set up a network of support services for businesses 
and innovation may help to solve the problem of access to credit for SMEs. Making this less 
difficult should give positive stimulus to a form of competition based on the adoption of 
eco-compatible technologies.

The gradual replacement of traditional energy sources with intelligent energy forms that are 
renewable and have a low environmental impact, particularly in the areas of transport and 
electricity production, will also have a positive effect in the sense of decreasing the energy 
dependence of the EU Member States and of other countries (EFTA members of the EES, 
candidate countries to which pre-accession strategies are applied, western Balkan countries) 
to which the framework programme is addressed.

Given these considerations, your rapporteur takes the view that efforts in this direction must 
be redoubled, particularly by promoting the adoption by businesses of socially and 
environmentally responsible practices, by devoting appropriate funds to eco-innovation, 
implemented in a separate specific programme with its own management and programming 
structure, and by including environmental criteria in public procurement contracts.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7

7. Wspólne cele programu ramowego 
powinny zostać osiągnięte przez programy 
szczegółowe: program na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji, program 
wsparcia polityki dotyczącej technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz
program „Inteligentna Energia dla Europy”.

7. Wspólne cele programu ramowego 
powinny zostać osiągnięte przez programy 
szczegółowe: program na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji, program 
wsparcia polityki dotyczącej technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz 
program „Inteligentna Energia dla Europy”, 
jak również program na rzecz innowacji 
ekologicznych.

Uzasadnienie

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

15a) Dokument roboczy Komisji 
Przewodnik po zamówieniach publicznych 
”zielony”1 definiuje serię procedur 
skierowanych do jednostek lokalnych i 
odnoszących się także do przedsiębiorstw w 
celu wdrożenia z sukcesem polityki 
osiągnięć eko-kompatybilnych.
__________
SEC(2004)1050

Uzasadnienie

The document is useful for extending the scope of environmental technologies.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 24 a (nowy)

(24a) Koszty powstają, jeżeli w wyniku 
zanieczyszczenia, braku ochrony 
środowiska i/lub niezdrowych modeli 
konsumpcyjnych pojawiają się problemy
zdrowotne. Inwestycje w zdrowie są 
konieczne, aby zminimalizować tego typu 
koszty i zapobiec przerzuceniu ich na 
społeczeństwo. Niezbędne jest tworzenie 
sieci w celu wspierania wymiany dobrych 
praktyk.

Uzasadnienie

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 42 a (nowy)

(42a) „Made in Europe” musi oznaczać 
wysoką jakość: przyjazne dla środowiska, 
zdrowe i trwałe. Jakość ta powinna być 
podkreślona za pomocą znaków jakości i 
etykietowania, a także służyć zwiększeniu 
wiedzy konsumentów na temat cech 
produktów i metod produkcji. W ten sposób 
inwestycje w jakość mogą stać się 
opłacalne.

Uzasadnienie

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Poprawka 5
Artykuł 1 ustęp 2

2. Program ramowy przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz 
potencjału innowacyjnego Wspólnoty jako 
społeczeństwa o zaawansowanym poziomie 

2. Program ramowy przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz 
potencjału innowacyjnego Wspólnoty jako 
społeczeństwa o zaawansowanym poziomie 
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wiedzy, funkcjonującego zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 
opartego na stałym wzroście gospodarczym 
oraz charakteryzującego się wysoce 
konkurencyjną gospodarką rynkową o 
wysokim poziomie ochrony oraz poprawy 
jakości środowiska.

wiedzy, funkcjonującego zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 
opartego na stałym wzroście gospodarczym 
oraz charakteryzującego się wysoce 
konkurencyjną gospodarką rynkową o 
wysokim poziomie ochrony oraz poprawy 
jakości środowiska i zdrowia.

Uzasadnienie

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally friendly, healthy and sustainable products.

Poprawka 6
Artykuł 2 ustęp 1

1. Program ramowy ma następujące cele: 1. Program ramowy ma następujące cele:

(a) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP);

(a) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP);

(b) promowanie innowacji, w tym innowacji 
ekologicznych;

(b) promowanie innowacji, w szczególności
innowacji ekologicznych skierowanych na 
rozwój wysokiej jakości produktów;

(c) przyśpieszenie tworzenia 
konkurencyjnego, innowacyjnego 
społeczeństwa informacyjnego o charakterze 
integrującym;

(c) przyśpieszenie tworzenia 
konkurencyjnego, innowacyjnego 
społeczeństwa informacyjnego o charakterze 
integrującym;

(d) promowanie wydajności energetycznej 
oraz odnawialnych źródeł energii we 
wszystkich sektorach, w tym również w 
sektorze transportu.

(d) promowanie wydajności energetycznej 
oraz odnawialnych źródeł energii we 
wszystkich sektorach, w tym również w 
sektorze transportu w celu skutecznej walki 
ze zmianami klimatycznymi;
(da) wykorzystanie koniecznych
transformacji energii i systemów 
transportowych jako narzędzi strategii 
lizbońskiej do promowania wzrostu i 
konkurencyjności, jak również rozwoju 
eksportu;
(db) stymulowanie rozwoju znaków jakości, 
w celu podkreślenia jakości produktów w 
odniesieniu do cech środowiskowych i 
zdrowotnych, a także metod produkcji.
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Poprawka 7
Artykuł 2 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

(ca) program na rzecz innowacji 
ekologicznych.

Uzasadnienie

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Poprawka 8
Artykuł 6 ustęp 1

1. Środkami służącymi do realizacji 
programów działań są w szczególności:

1. Środkami służącymi do realizacji 
programów działań są w szczególności:

(a) instrumenty finansowe Wspólnoty dla 
MŚP;

(a) instrumenty finansowe Wspólnoty dla 
MŚP;

(b) sieci łączące różne zainteresowane 
podmioty;

(b) sieci łączące różne zainteresowane 
podmioty, w tym tworzenie sieci wymiany 
dobrych praktyk w odniesieniu do 
zapobiegania i leczenia chorób;

(c) projekty pilotażowe, powielanie 
rynkowe, projekty i inne środki w celu 
wspierania popytu na innowacje;

(c) projekty pilotażowe, powielanie 
rynkowe, projekty i inne środki w celu 
wspierania popytu na innowacje;

(d) analizy działalności, współpraca i 
koordynacja działań z krajami 
uczestniczącymi;

(d) analizy działalności, współpraca i 
koordynacja działań z krajami 
uczestniczącymi, a także inicjatywy służące 
obliczeniu we właściwy sposób kosztów 
środowiskowych i zdrowotnych w 
produktach;

(e) wspólne użytkowanie informacji i 
podnoszenie świadomości;

(e) wspólne użytkowanie informacji i 
podnoszenie świadomości, w tym rozwój 
znaków jakości w odniesieniu do 
oddziaływania na środowisko, wydajności 
energetycznej, metod produkcji i wpływu na 
zdrowie;

(f) wspieranie wspólnych działań 
podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie lub regiony;

(f) wspieranie wspólnych działań 
podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie lub regiony;

(g) zamówienia publiczne w oparciu o 
specyfikacje techniczne opracowane we 

(g) zamówienia publiczne w oparciu o 
specyfikacje techniczne, obejmujące 
kryteria związane z ochroną środowiska, 
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współpracy z Państwami Członkowskimi; opracowane we współpracy z Państwami 
Członkowskimi z myślą o rozwoju rynków 
dla produktów innowacyjnych i przyjaznych 
dla środowiska;

(h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami 
krajowymi i regionalnymi.

(h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami 
krajowymi i regionalnymi.

Uzasadnienie

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality. Consumers must also be involved and be able to influence quality policy in Europe.

It is important that tendering procedures should also take sufficient account of environmental 
aspects.

Poprawka 9
Artykuł 6 ustęp 2

2. Powyższe oraz dodatkowe środki 
wykonawcze, przedstawione w sekcji 2 
rozdziału I, II oraz III tytułu II, mogą być 
stosowane w odniesieniu do każdego 
programu szczegółowego, jeżeli jest to 
zgodne z przepisami odpowiedniego 
programu działań.

2. Powyższe oraz dodatkowe środki 
wykonawcze, przedstawione w sekcji 2 
rozdziału I, II, III oraz IV tytułu II, mogą 
być stosowane w odniesieniu do każdego 
programu szczegółowego, jeżeli jest to 
zgodne z przepisami odpowiedniego 
programu działań.

Uzasadnienie

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Poprawka 10
Artykuł 10 ustęp 2 litera a)

(a) dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP 
oraz na inwestycje w działalność 
innowacyjną, w tym na rzecz innowacji 
ekologicznych;

(a) dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP 
oraz na inwestycje w działalność 
innowacyjną, w tym w szczególności na 
rzecz innowacji ekologicznych;
(Powyższa poprawka ma zastosowanie w 
całym tekście.)
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Uzasadnienie

Eco-innovation should be given particular attention under the Entrepreneurship and 
Innovation Programme. The amendment should be applied throughout the text, also in art 10 
paragraph 2 (c) and art 13.

Poprawka 11
Artykuł 10 ustęp 2 litery c) i d)

(c) innowacji w przedsiębiorstwach, w tym 
innowacji ekologicznych;

(c) innowacji w przedsiębiorstwach, w tym 
innowacji ekologicznych oraz inwestycji w 
rozwój produktów wysokiej jakości;

(d) kultury opartej na przedsiębiorczości i 
innowacji;

(d) przedsiębiorczości i kultury 
innowacyjności opartej na inwestowaniu w 
jakość;

Uzasadnienie

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Poprawka 12
Artykuł 13 litera (c a) (nowa)

(ca) promowanie uczestnictwa 
przedsiębiorstw w systemie wspólnotowym 
ekozarządzania i audytu (EMAS) poprzez 
zachęty w zakresie pomocy finansowej, 
zamówień publicznych i wsparcia 
technicznego i informacyjnego;

Uzasadnienie

Article 11 of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 
19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community 
eco-management and audit scheme (EMAS) provides for promotion of participation of 
organisations, particularly small and medium-sized businesses.
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Poprawka 13
Artykuł 13 litera (f a) (nowa)

(fa) rozwój i dystrybucję produktów 
przyjaznych dla środowiska i innych 
produktów wysokiej jakości oraz 
stymulowanie świadomości wśród 
konsumentów za pomocą znaków jakości i 
etykietowania.

Uzasadnienie

Consumers must be involved in, and able to influence, quality policy in Europe.

Poprawka 14
Artykuł 14 litera a)

(a) kształtowanie postaw, umiejętności i 
kultury przedsiębiorczości oraz 
równoważenie ryzyka i korzyści 
wynikających z przedsiębiorczości, w 
szczególności w przypadku młodych 
przedsiębiorców;

(a) kształtowanie postaw, umiejętności i 
kultury przedsiębiorczości także poprzez 
wdrażanie polityk w zakresie 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej 
przedsiębiorstw oraz równoważenie ryzyka i 
korzyści wynikających z przedsiębiorczości, 
w szczególności w przypadku młodych 
przedsiębiorców;

Uzasadnienie

The Commission Communication ‘Corporate Social Responsibility: A Business Contribution 
to Sustainable Development’ (COM(2002)0347) cites the advantages that businesses can 
bring to society in terms of innovation in applying policies of social responsibility.

Poprawka 15
Artykuł 14 litera (c a) (nowa)

(ca) wspieranie rozwoju innowacyjnych 
ekologicznie produktów i praktyk.

Uzasadnienie

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.
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Poprawka 16
Artykuł 20 ustęp 2 litera b)

(b) innowacji, technologii i transferu 
wiedzy;

(b) innowacji, technologii w tym technologii 
związanych z ochroną środowiska i 
transferu wiedzy;

Uzasadnienie

It is important to take account of environmental technologies.

Poprawka 17
Artykuł 31 ustęp 1 litera b)

(b) działania na rzecz najlepszych praktyk w 
celu rozpowszechniania wiedzy i dzielenia 
się doświadczeniami w całej Wspólnocie;

(b) działania na rzecz najlepszych praktyk w 
celu rozpowszechniania wiedzy i dzielenia 
się doświadczeniami w całej Wspólnocie, 
także w dziedzinie zapobiegania i kontroli 
chorób poprzez tworzenie sieci wymiany 
dobrych praktyk;

Uzasadnienie

European networks help ensure improvements in the quality of treatment and prevention in all 
EU Member States.

Poprawka 18
Artykuł 41 litera (c a) (nowa)

(ca) uświadamianie konsumentom, za 
pomocą znakowania zużycia energii i emisji 
CO2 na kilometr, wpływu różnych rodzajów 
transportu na środowisko.

Uzasadnienie

Consumers must be in a position to make environmentally-friendly choices. That will 
encourage transport providers to be innovative.

Poprawka 19
Tytuł II Rozdział III a Artykuł 45 a (nowy)

Rozdział III a
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Program na rzecz innowacji ekologicznych
CZĘŚĆ 1

CELE I OBSZARY DZIAŁANIA

Artykuł 45a
Ustanowienie programu i jego cele

1. Niniejszym ustanawia się program 
wspierający innowacje ekologiczne i 
technologie środowiskowe, zwany dalej 
programem na rzecz innowacji 
ekologicznych.

2. Program na rzecz innowacji 
ekologicznych dotyczy w szczególności 
następujących działań:
(a) realizacji szóstego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego (EAP);
(b) wsparcia innowacji ekologicznych i 
technologii środowiskowych;
(c) wsparcia celów planu działania Unii 
Europejskiej w dziedzinie technologii 
środowiskowych (ETAP).

Uzasadnienie

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Poprawka 20
Tytuł II Rozdział III a Artykuł 45 b (nowy)

Artykuł 45b
Cele operacyjne

Na płaszczyźnie operacyjnej program na 
rzecz innowacji ekologicznych ma na celu:
(a) realizację, uaktualnienie i rozwój 
polityki Wspólnoty w zakresie środowiska 
naturalnego oraz ustawodawstwa 
dotyczącego środowiska naturalnego, w 
szczególności w odniesieniu do kwestii 
włączenia aspektów środowiskowych do 
innych polityk, a także wkład do 
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zrównoważonego rozwoju we Wspólnocie;
(b) zwiększenie inwestycji Państw 
Członkowskich w dziedzinie innowacji 
ekologicznych i technologii 
środowiskowych poprzez wypełnienie luki 
istniejącej między prezentacją 
innowacyjnych technologii a skutecznym 
wprowadzeniem ich na rynek w celu 
pobudzenia działalności inwestycyjnej 
sektora prywatnego i publicznego, 
promowania technologii ważnych ze 
względów strategicznych, obniżenia 
kosztów, zdobycia dodatkowych 
doświadczeń rynkowych i zmniejszenia 
ryzyka finansowego oraz pokonania innych 
zagrożeń i przeszkód utrudniających tego 
rodzaju inwestycje;
(c) usunięcie barier utrudniających 
technologiom środowiskowym dostęp do 
rynku poprzez wspieranie rozwoju tych 
technologii i ich wdrażanie oraz dążenie do 
szerszego uwzględnienia kosztów 
środowiskowych produktów i usług.

Poprawka 21
Tytuł II Rozdział III a Artykuł 45 c (nowy)

Artykuł 45c
Projekty i środki

2. Działania związane z innowacjami 
ekologicznymi i technologiami 
środowiskowymi mogą obejmować:
– włączenie aspektów dotyczących 
środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju do opracowania koncepcji i 
planów zagospodarowania gruntów, w tym 
na obszarach miejskich i przybrzeżnych, 
lub
– wspieranie zrównoważonej gospodarki 
wodami gruntowymi i powierzchniowymi, 
lub
– minimalizowanie wpływu działalności 
gospodarczej na środowisko naturalne, 
zwłaszcza poprzez rozwijanie czystych i 
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bezpiecznych technologii oraz szczególne 
uwzględnienie kwestii zapobiegania, w tym 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, lub
– zapobieganie, ponowne wykorzystywanie, 
odzyskiwanie i recycling wszelkiego rodzaju 
odpadów oraz zapewnienie należytego 
zarządzania odpadami, lub
– ograniczanie wpływu produktów na 
środowisko naturalne poprzez 
wprowadzenie zintegrowanego podejścia w 
ich produkcji, dystrybucji, konsumpcji i 
przeznaczeniu po zakończeniu się ich cyklu 
życia, w tym również rozwój produktów 
przyjaznych dla środowiska.

Poprawka 22
Tytuł II Rozdział III a Artykuł 45 d (nowy)

CZĘŚĆ 2
REALIZACJA

Artykuł 45d
Uzupełniająca rola wspólnotowych 

instrumentów finansowych dla MŚP
Wspólnotowe instrumenty finansowe dla 
MŚP, o których mowa w art. 16, spełniają 
uzupełniającą rolę we wspieraniu rozwoju i 
wdrażania technologii środowiskowych 
przez MŚP.

Poprawka 23
Tytuł II Rozdział III a Artykuł 45 e (nowy)

Artykuł 45e
Projekty mające na celu promocję i 

rozpowszechnianie
Wsparcie dotyczy następujących działań:
(a) promowanie wiedzy specjalistycznej i 
najlepszych praktyk z uwzględnieniem 
producentów i konsumentów, a także 
wymiana doświadczeń pomiędzy 
działaniami i projektami finansowanymi w 
ramach programu na rzecz innowacji 
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ekologicznych;
(b) ocena i monitorowanie realizacji 
działań, ich wkładu w rozwój polityki 
Wspólnoty w zakresie środowiska 
naturalnego, wykorzystania środków oraz 
wpływu działań legislacyjnych i 
wspierających Wspólnoty;
(c) rozpowszechnianie informacji na temat 
zdobytych doświadczeń i wyników 
osiągniętych poprzez te działania, których 
celem jest rozwój technologii 
środowiskowych, zwłaszcza mając na 
uwadze przyspieszenie procesu penetracji 
przez nie rynku oraz pobudzenie 
działalności inwestycyjnej w celu 
ułatwienia przejścia z etapu prezentacji do 
etapu dojrzałości rynkowej czystszych 
technologii.

Poprawka 24
Tytuł II Rozdział III a Artykuł 45 f (nowy)

Artykuł 45f
Projekty dotyczące wprowadzania na rynek
Środki wspólnotowe przeznaczone są na 
działania i projekty dotyczące 
wprowadzenia po raz pierwszy na rynek 
nowo wypróbowanych technologii 
środowiskowych mających znaczenie dla
Wspólnoty, których celem jest promowanie 
procesów lub produktów sprawdzonych już 
pod względem technicznym, ale nie 
wprowadzonych na rynek z powodu ryzyka 
finansowego, tak aby Wspólnota mogła 
przejąć część ryzyka związanego z 
gospodarczym wykorzystaniem wyników 
badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i prezentacji produktu.

Poprawka 25
Tytuł II Rozdział III a Artykuł 45 g (nowy)

CZĘŚĆ 3
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PROGRAM ROBOCZY
Artykuł 45g

Program roboczy
Program roboczy zawiera przepisy 
dotyczące wszystkich szczegółowych działań 
i środków zmierzających do osiągnięcia 
celów, o których mowa w art. 45a, ustalenia 
dotyczące realizacji i finansowania oraz 
zasady uczestnictwa. Określa on kryteria 
wyboru z uwzględnieniem celów programu 
na rzecz innowacji ekologicznych oraz 
określa orientacyjny harmonogram 
wprowadzenia w życie programu 
roboczego, zwłaszcza w odniesieniu do 
treści zaproszeń do składania ofert.

Poprawka 26
Artykuł 46 ustęp 1 litera (c a) (nowa)

(ca) w przypadku programu na rzecz 
innowacji ekologicznych – Komitet 
zarządzający innowacjami ekologicznymi 
(ECOIPC).

Poprawka 27
Załącznik I

Orientacyjne środki budżetowe dla 
szczególnych programów są następujące:

Orientacyjne środki budżetowe dla 
szczególnych programów są następujące:

a) 2 631 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota maksymalnie 520 mln zostanie 
przeznaczona na promowanie innowacji 
ekologicznych;

a) 2 111 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota 300 mln zostanie przeznaczona na 
promowanie innowacji w dziedzinie 
zdrowia;

b) 801,6 mln EUR na realizację programu 
wsparcia w zakresie ICT;

b) 801,6 mln EUR na realizację programu 
wsparcia w zakresie ICT;

c) 780 mln EUR na realizację programu 
„Inteligentna Energia dla Europy”.

c) 780 mln EUR na realizację programu 
„Inteligentna Energia dla Europy”.

(ca) 520 mln EUR na realizację programu 
na rzecz innowacji ekologicznych.
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Uzasadnienie

Substantial amounts must be provided both for investment in eco-innovation and health-
related investment.
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