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Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 8
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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 9
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.

Or. nl

Uzasadnienie

Investeringen in gezondheid en netwerken om ervaringen uit te wisselen zijn onontbeerlijk 
voor het garanderen van kwaliteit.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 10
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.

Or. nl

Uzasadnienie

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 11
Artykuł 1 ustęp 2

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

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

Or. nl

Uzasadnienie

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 12
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 tym innowacji 
ekologicznych;

(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 skutecznego 
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przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
(da) wykorzystanie niezbędnego 
przekształcenia systemów energetycznych i 
transportowych jako środka nacisku w 
ramach strategii lizbońskiej w celu 
promowania wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności, a także wzrostu 
eksportu.

Or. en

Uzasadnienie

See the explanatory statement of the Post-2012 report of Mr Wijkman.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 13
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 tym 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.

da) stymulowanie rozwoju znaków jakości, 
w celu podkreślenia jakości produktów w 
odniesieniu do cech środowiskowych i 
zdrowotnych, a także metod produkcji.

Or. nl
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Uzasadnienie

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 14
Artykuł 2 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

(ca) program na rzecz innowacji 
ekologicznych;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 15
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 Wpólnoty dla 
MŚP;

(a) instrumenty finansowe Wpólnoty 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;
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(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 
współpracy z Państwami Członkowskimi;

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

(h) umowy bliźniacze pomiedzy władzami 
krajowymi i regionalnymi.

(h) umowy bliźniacze pomiedzy władzami 
krajowymi i regionalnymi.

Or. nl

Uzasadnienie

Investeringen in gezondheid en netwerken om ervaringen uit te wisselen zijn onontbeerlijk 
voor het garanderen van kwaliteit. Tevens moet de consument betrokken worden en invloed 
kunnen uitoefenen op het kwaliteitsbeleid van Europa.

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 16
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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 17
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Wskaźniki dotyczące finansowej oceny 
jakości każdego programu szczegółowego 
powinny obejmować obliczenie 
oszczędności w postaci materiałów, energii i 
wody oraz trwałość i możliwość ponownego 
wykorzystania materiałów, jak również 
ograniczenie emisji.

Or. it

Uzasadnienie

In coerenza con il rispetto e l'estensione nelle specifiche tecniche comprensive di criteri 
ambientali per appalti e progetti è opportuno che nell'ambito di ciascun programma specifico 
la Commissione fornisca una valutazione accurata sulla base di indicatori tesi ad evidenziare 
il risparmio energetico e le capacità di recupero e riutilizzo dei materiali e la sostenibilità 
ambientale di ogni progetto presentato.

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 18
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;

Or. en

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.



PE 364.760v01-00 8/16 AM\585143PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 19
Artykuł 10 ustęp 2

2. Program na rzecz przedsiębiorczości i 
innowacji udziela wsparcia działaniom 
mającym na celu wspieranie, ulepszanie, 
zachęcanie do i promowanie:

2. Program na rzecz przedsiębiorczości i 
innowacji udziela wsparcia działaniom 
mającym na celu wspieranie, ulepszanie, 
zachęcanie do i promowanie:

(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 na rzecz innowacji 
ekologicznych;

(b) kształtowania otoczenia przyjaznego dla 
współpracy MŚP;

(b) kształtowania otoczenia przyjaznego dla 
współpracy MŚP;

(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;

(e) reform administracyjnych i 
gospodarczych związanych z 
przedsiębiorczością i innowacyjnością.

(e) reform administracyjnych i 
gospodarczych związanych z 
przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Or. nl

Uzasadnienie

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 20
Artykuł 13 litera (fa) (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.
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Or. nl

Uzasadnienie

De consument moet betrokken worden bij en invloed kunnen uitoefenen op het 
kwaliteitsbeleid van Europa.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 21
Artykuł 14 litera (c a) (nowa)

(ca) wspieranie rozwoju innowacyjnych 
ekologicznie produktów i praktyk.

Or. nl

Uzasadnienie

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 22
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 
zwalczania chorób poprzez tworzenie sieci 
wymiany dobrych praktyk;

Or. nl

Uzasadnienie

Europese netwerken dragen ertoe bij dat de kwaliteit van behandeling en preventie in alle 
EU-lidstaten vooruitgaat.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 23
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.

Or. nl

Uzasadnienie

De consument moet in staat gesteld worden milieuvriendelijke keuzes te maken. Dat
stimuleert aanbieders van transport tot innovatie.

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 24
Tytuł II Rozdział IIIa Artykuł 45 a (nowy)

Rozdział III a
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).
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 25
Tytuł II Rozdział IIIa 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 
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 
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szerszego uwzględnienia kosztów 
środowiskowych produktów i usług.

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 26
Tytuł II Rozdział IIIa 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,
– wspieranie zrównoważonej gospodarki 
wodami gruntowymi i powierzchniowymi,
– minimalizowanie wpływu działalności 
gospodarczej na środowisko naturalne, 
zwłaszcza poprzez rozwijanie czystych i 
bezpiecznych technologii oraz szczególne 
uwzględnienie kwestii zapobiegania, w tym 
redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– zapobieganie, ponowne wykorzystywanie, 
odzyskiwanie i recycling wszelkiego rodzaju 
odpadów oraz zapewnienie należytego 
zarządzania odpadami,
– 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;

Or. en
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Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 27
Tytuł II Rozdział IIIa 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.

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 28
Tytuł II Rozdział IIIa 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 
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 
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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.

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 29
Tytuł II Rozdział IIIa 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.

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 30
Tytuł II Rozdział IIIa Artykuł 45 g (nowy)

CZĘŚĆ 3
PROGRAM ROBOCZY

Artykuł 45g
Program roboczy
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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.

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 31
Artykuł 46 ustęp 1 litera (c a) (nowa)

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

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 32
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) 2 631 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota maksymalnie 900 mln zostanie 
przeznaczona na promowanie innowacji 
ekologicznych a 300 mln 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 c) 780 mln EUR na realizację programu 
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„Inteligentna Energia dla Europy”. „Inteligentna Energia dla Europy”.

Or. nl

Uzasadnienie

Er moet zowel voor de investeringen in eco-innovatie als voor de investeringen gerelateerd 
aan gezondheid  een aanzienlijk bedrag beschikbaar zijn.

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Poprawka 33
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 maksymalnie 520 mln zostanie 
przeznaczona na promowanie innowacji 
ekologicznych;

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.

Or. en


