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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

In many respects, the Commission's proposal concerning the seventh framework programme 
is positive. The proposal takes account of a number of positions adopted by Parliament in its 
previous decisions.

However, the true significance of the proposal will remain uncertain until such time as a 
decision is taken on the EU's Financial Perspective for 2007-2013. If the overall budget 
adopted is smaller than proposed, there is a danger that the appropriations available for the 
seventh framework programme may be considerably less than indicated in this proposal.

There are also grounds for criticising the procedure because the Commission has already 
published its proposals for specific programmes, which it did on 21 September 2005, despite 
the fact that the consideration of the framework programme under the codecision procedure is 
still under way and that specific programmes should be based on the framework programme. 
By adopting this approach, the Commission is in advance depriving the codecision procedure 
of much of its meaning.

From the point of view of the environment and public health, the Commission proposal 
contains many positive points. The rapporteur proposes approving those which are concerned 
with reducing pollution, protecting biodiversity, combating climate change, developing new 
energy technologies and creating an energy-intelligent Europe. The rapporteur proposes 
placing a clearer emphasis on preventing disease and on research in support of that objective. 
She also proposes stressing the role of civil society and women's rights.

The rapporteur proposes that the individual fields of energy research should be listed in the 
framework programme in an order which reflects the order of priority assigned to the various 
options for controlling climate change and promoting sustainable development, and she 
proposes creating separate budget lines for the individual energy options. It is proposed that 
research into carbon dioxide capture and sequestration should be geared to its environmental 
impact. The rapporteur takes the view that research into clean coal technologies should be 
funded by the coal industry, which is long established and has significant resources available.

As regards stem cell research, the rapporteur proposes that Community funding should not be 
used for embryonic stem cell research but only for adult stem cell research, umbilical stem 
cell research and other such alternatives which do not use embryos as their raw material.

On the subject of agricultural biotechnology, the rapporteur stresses the protection of non-
GMO biodiversity and research into the environmental impact of GMOs.

The rapporteur wishes to draw attention to the disproportion between the energy section of the 
proposed seventh framework programme of research and the proposed seventh Euratom 
programme of research, which is not subject to the codecision procedure. Under the Euratom 
proposal, more funds would be used for fusion and other aspects of nuclear power over 5 
years than would be earmarked for all other forms of energy research put together over a 7-



PA\579994PL.doc PE 362.659v01-004/35 PA\579994PL.doc

PL

year period. This conflicts with various EU decisions, which have stated that global warming 
must be kept below 2° and stressed the role of energy efficiency and renewable energy in 
achieving this. Nuclear power is not among the priorities which have been jointly approved. It 
entails serious risks, and, even in theory, fission power cannot play a significant role in 
controlling climate change because uranium reserves are too limited. Fusion meanwhile will 
not be able to produce usable energy for many decades, and as yet, indeed, there is no 
guarantee that it will even become a viable proposition several decades hence.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Badania finansowane ze środków 
publicznych powinny służyć w pierwszym 
rzędzie publicznym potrzebom i 
priorytetom.

Uzasadnienie
Public research funding should focus on research needs which are in the public interest, and 
should not be primarily guided by industrial competitiveness.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

Parlament Europejski zaapelował o objęcie 
przez UE roli wiodącej w zakresie  rozwoju 
i stosowaniu technologii przyjaznych 
środowisku oraz zapewnienia trwałej 
produkcji i konsumpcji. Parlament również 
stale podkreślał rolę badań naukowych w 
znalezieniu rozwiązań  problemu zmian 
klimatycznych. W celu osiągnięcia 
niezbędnego postępu w rozwoju 

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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technologicznym niezbędne są znaczne 
wysiłki Wspólnoty w zakresie badań 
naukowych. Parlament podkreślał również 
konieczność zapobiegania wyzyskowi kobiet 
i wykluczył poparcie oraz finansowanie 
klonowania ludzi przez jakikolwiek 
program UE.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 19

(19) Ze względu na duże poparcie dla 
zakresu działań programu ramowego, efekt 
dźwigni środków finansowych programu 
wspierających krajowe i prywatne 
inwestycje, potrzebę umożliwienia 
Wspólnocie sprostania nowym wyzwaniom 
naukowym i technologicznym, istotną rolę,
jaką pełni pomoc wspólnotowa w tworzeniu 
skuteczniejszego i wydajniejszego 
europejskiego systemu badań, wkład 
poszerzonego siódmego programu 
ramowego do ponownego orzeźwienia 
Strategii Lizbońskiej, istnieje paląca 
potrzeba podwojenia budżetu UE w 
dziedzinie badań.

(19) Ze względu na duże poparcie dla 
zakresu działań programu ramowego, efekt 
dźwigni środków finansowych programu 
wspierających krajowe i prywatne 
inwestycje, potrzebę umożliwienia 
Wspólnocie sprostania nowym wyzwaniom 
naukowym i technologicznym, istotną rolę, 
jaką pełni pomoc wspólnotowa w tworzeniu 
skuteczniejszego i wydajniejszego 
europejskiego systemu badań, wkład 
poszerzonego siódmego programu 
ramowego do starań o znalezienie 
rozwiązań dla problemu zmian 
klimatycznych, zrównoważonego rozwoju
oraz ponownego orzeźwienia Strategii 
Lizbońskiej, istnieje paląca potrzeba 
podwojenia budżetu UE w dziedzinie badań.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 24

(24) Siódmy program ramowy powinien 
przyczynić się do promowania 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska.

(24) Siódmy program ramowy i wspierane 
przezeń projekty i technologie powinien 
przyczynić się do promowania 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska.

Uzasadnienie

The specific programmes, projects and technologies should also be assessed as regards their 
contribution to sustainable development.
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Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 25

(25) Działalność badawcza wspierana 
poprzez niniejszy program ramowy powinna 
być zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej.  Opinie Europejskiej 
Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach są oraz będą brane pod 
uwagę.

(25) Działalność badawcza wspierana 
poprzez niniejszy program ramowy powinna 
być zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej i w Konwencji Praw 
Człowieka i Biomedycyny Rady Europy.  

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 29

(29) Istotnym jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami siódmego programu 
ramowego oraz jego wdrażania w sposób 
możliwie najbardziej efektywny i przyjazny 
dla użytkownika, jak również łatwego 
dostępu dla wszystkich uczestników.  
Koniecznym jest zapewnienie zgodności 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, oraz z 
wymaganiami uproszczenia i lepszego 
zarządzania.

(29) Istotnym jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami siódmego programu 
ramowego oraz jego wdrażania w sposób 
możliwie najbardziej efektywny i przyjazny 
dla użytkownika, jak również łatwego 
dostępu dla wszystkich uczestników.  
Główną cechą siódmego programu 
ramowego jest znaczne uproszczenie 
procedur administracyjnych i poświęcenie 
większej uwagi ocenie wartości naukowej 
projektów badawczych. Koniecznym jest 
zapewnienie zgodności 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, 
oraz z wymaganiami uproszczenia i 
lepszego zarządzania.

Uzasadnienie

The emphasis in the evaluation of the projects should be on their scientific merit not on 
administrative qualities.

Poprawka 7
Artykuł 3

Siódmy program ramowy jest wdrażany 
poprzez programy szczegółowe. Programy 

Siódmy program ramowy jest wdrażany 
poprzez programy szczegółowe. Programy 
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te ustalają dokładne cele oraz szczegółowe 
zasady wykonania.

te ustalają dokładne cele oraz szczegółowe 
zasady wykonania. Procedury 
administracyjne są znacznie uproszczone w 
porównaniu z poprzednimi programami i 
większą uwagę zwraca się na ocenę 
wartości naukowej projektów badawczych.

Uzasadnienie
The emphasis in the evaluation of the projects should be on their scientific merit not on 
administrative qualities.

Poprawka 8
Artykuł 6

Wszelka działalność badawcza prowadzona 
w ramach siódmego programu ramowego 
jest prowadzona zgodnie z podstawowymi 
zasadami etycznymi.

Wszelka działalność badawcza prowadzona 
w ramach siódmego programu ramowego 
jest prowadzona zgodnie z podstawowymi 
zasadami etycznymi, w tym zasadami 
zawartymi w Karcie Praw Podstawowych 
UE i w Konwencji Praw Człowieka i 
Biomedycyny Rady Europy.

Poprawka9
Artykuł 7, ustęp 1

1. Nie później niż w 2010 r., Komisja 
przeprowadza z pomocą zewnętrznych 
ekspertów, tymczasową ocenę niniejszego 
programu ramowego oraz jego programów 
szczegółowych dotyczącą jakości 
prowadzonej działalności badawczej oraz 
poczynionych postępów na rzecz 
wyznaczonych celów.

1. Nie później niż w 2010 r., Komisja 
przeprowadza z pomocą procesu 
demokratycznego obejmującego
zewnętrznych ekspertów i społeczeństwo 
obywatelskie, tymczasową ocenę niniejszego 
programu ramowego oraz jego programów 
szczegółowych dotyczącą jakości 
prowadzonej działalności badawczej oraz 
poczynionych postępów na rzecz 
wyznaczonych celów.

Uzasadnienie

Civil society should participate in the process of evaluation to ensure transparency and 
democracy in the decisions concerning the EU-research.
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Poprawka10
Załącznik I, część I, “Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych”, ustęp 2 

a (nowy)

System ERA-NET przyczyni się w 
szczególności do koordynacji programów 
RTD w zakresie biomonitoringu ludzi, 
metrologii i koordynacji programów 
badawczych w zakresie lokalnych wyzwań i 
zjawisk  środowiskowych.

Poprawka11
Załącznik I, część I, „Współpraca międzynarodowa”, punktator 2

• Szczególne działania współpracy w 
każdej z dziedzin tematycznych poświęcone 
krajom trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w kwestii 
poszczególnych tematów.  Działania te, 
ściśle związane z umowami o współpracy 
dwustronnej lub wielostronnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej wymienionymi 
krajami lub grupami krajów, będą pełnić 
rolę uprzywilejowanego instrumentu 
realizowania współpracy między UE i tymi 
krajami.  Działaniami tymi są w 
szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie możliwości badawczych 
krajów kandydujących oraz sąsiadujących, 
działania realizowane w ramach współpracy 
ukierunkowane na kraje rozwijające się oraz 
nowo powstałe, skupiające się na ich 
specyficznych potrzebach w dziedzinach 
takich jak zdrowie, rolnictwo, rybołówstwo 
oraz środowisko i realizowane w warunkach 
finansowych dostosowanych do możliwości 
tych krajów.

• Szczególne działania współpracy w 
każdej z dziedzin tematycznych poświęcone 
krajom trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w kwestii 
poszczególnych tematów.  Działania te, 
ściśle związane z umowami o współpracy 
dwustronnej lub wielostronnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej wymienionymi 
krajami lub grupami krajów, będą pełnić 
rolę uprzywilejowanego instrumentu 
realizowania współpracy między UE i tymi 
krajami.  Działaniami tymi są w 
szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie możliwości badawczych 
krajów kandydujących oraz sąsiadujących, 
działania realizowane w ramach współpracy 
ukierunkowane na kraje rozwijające się oraz 
nowo powstałe, skupiające się na ich 
specyficznych potrzebach w dziedzinach 
takich jak zdrowie, w szczególności choroby 
zaniedbane, rolnictwo, rybołówstwo oraz 
środowisko i realizowane w warunkach 
finansowych dostosowanych do możliwości 
tych krajów.

Poprawka12
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt  „Cel”
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Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności
sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami.  Nacisk 
zostanie położony na badania mające 
praktyczne przełożenie (przełożenie 
podstawowych odkryć na zastosowania 
kliniczne), rozwój i zatwierdzanie nowych 
terapii i metod promowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom, narzędzia i 
technologie diagnostyczne, jak również 
zrównoważone i sprawnie działające 
systemy opieki zdrowotnej.

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie wydajności europejskiego 
sektora związanego ze zdrowiem, w tym 
zwiększanie jego konkurencyjności, przy 
jednoczesnym zajęciu się zagadnieniami 
zdrowotnymi na świecie, w tym 
powstającymi epidemiami i chorobami 
zaniedbanymi. Badania naukowe 
skoncentrują się zarówno na zapobieganiu 
chorobom jak i na opracowaniu 
skutecznych terapii i leków przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego 
dostępu do wyników badań finansowanych 
ze środków publicznych. Nacisk zostanie 
położony na badania mające praktyczne 
przełożenie (przełożenie podstawowych 
odkryć na zastosowania kliniczne), rozwój i 
zatwierdzanie nowych terapii i metod 
promowania zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom, narzędzia i technologie 
diagnostyczne, jak również zrównoważone i 
sprawnie działające systemy opieki 
zdrowotnej.

Uzasadnienie

The programme should aim at increasing the performance of European health sector, not 
only increasing the competitiveness of health-related industries.  Special emphasis should be 
given to research in the public interest, such as emerging epidemics and neglected diseases 
(diseases which mainly affect people in poor countries and consequently fall outside the scope 
of the drug industry's research and development efforts). A balance needs to be struck 
between research into prevention of diseases and the development of effective treatments and 
medicines.

Poprawka13
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt „Uzasadnienie”, ustęp2

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, psychicznymi i 
neurologicznymi, w szczególności 
związanymi z procesem starzenia się, takimi 
jak choroba Alzheimera czy Parkinsona) w 

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, układu 
oddechowego, psychicznymi i 
neurologicznymi, w szczególności 
związanymi z procesem starzenia się, takimi 
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celu uzyskania potrzebnej ilości pacjentów 
w krótkim okresie czasu, są uzależnione od 
prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach.  Badania 
epidemiologiczne wymagają dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 
znaczących wyników.  Opracowanie 
nowych metod diagnostyki oraz leczenia 
rzadkich zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem.  
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach.

jak choroba Alzheimera czy Parkinsona oraz 
choroby niezakaźne związane ze zdrowiem 
dzieci) w celu uzyskania potrzebnej ilości 
pacjentów w krótkim okresie czasu, są 
uzależnione od prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 
epidemiologiczne powinno prowadzić się 
nie tylko na poziomie genomicznym i 
molekularnym. Wymaga to dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 
znaczących wyników. Opracowanie 
nowych metod diagnostyki oraz leczenia 
rzadkich zaburzeń, jak też prowadzenie nad 
tymi zaburzeniami badań 
epidemiologicznych,  również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem.
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach, w tym w 
publicznych bankach komórek 
macierzystych uzyskanych z krwi 
pępowinowej.

Uzasadnienie

Epidemiological research should not only be carried out at the genomic and molecular level 
but needs to be completed by the societal level.

Poprawka14
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt „Uzasadnienie”, ustęp 3

Intensywne badania biomedyczne 
prowadzone w Europie przyczynią się do 
podniesienia konkurencyjności europejskiej 
biotechnologii na rzecz ochrony zdrowia, 
technologii medycznej oraz przemysłu 
farmaceutycznego.  UE powinna również 
pełnić aktywną rolę w procesie tworzenia 

Intensywne badania biomedyczne 
prowadzone w Europie przyczynią się do 
podniesienia konkurencyjności europejskiej 
biotechnologii na rzecz ochrony zdrowia, 
technologii medycznej oraz przemysłu 
farmaceutycznego.  Małe i średnie 
przedsiębiorstwa prowadzące badania 
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warunków sprzyjających innowacji w 
sektorze farmaceutycznym, w szczególności 
w celu maksymalnego zwiększenia 
powodzenia badań klinicznych. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa prowadzące 
badania stanowią główną ekonomiczną siłę 
napędową biotechnologii na rzecz ochrony 
zdrowia i technologii medycznej. Pomimo 
że w Europie działa więcej przedsiębiorstw 
biotechnologicznych, niż w Stanach 
Zjednoczonych, większość z nich to 
przedsiębiorstwa małe i mniej dojrzałe od 
swych konkurentów.  Połączone prywatno-
publiczne wysiłki badawcze na poziomie UE 
ułatwią ich rozwój. Badania na poziomie UE 
przyczynią się także do opracowania 
nowych norm i standardów w celu 
ustanowienia stosownych ram prawnych dla 
nowych technologii medycznych (takich jak 
np. medycyna odnowy).

stanowią główną ekonomiczną siłę 
napędową biotechnologii na rzecz ochrony 
zdrowia i technologii medycznej. Pomimo 
że w Europie działa więcej przedsiębiorstw 
biotechnologicznych, niż w Stanach 
Zjednoczonych, większość z nich to 
przedsiębiorstwa małe i mniej dojrzałe od 
swych konkurentów.  Połączone prywatno-
publiczne wysiłki badawcze na poziomie UE 
ułatwią ich rozwój. Badania na poziomie UE 
przyczynią się także do opracowania 
nowych norm i standardów w celu 
ustanowienia stosownych ram prawnych dla 
nowych technologii medycznych (takich jak 
np. medycyna odnowy). Finansowanie 
badań  naukowych przez UE skoncentruje 
się na badaniach na komórkach 
macierzystych dorosłych i komórkach 
uzyskanych z krwi pępowinowej i innych 
alternatywach nie stosujących embrionów 
jako surowca.

Uzasadnienie

Given the difficulty in controlling the origins of embryonic stem cells and the risks of women's 
rights abuses in their procurement, it is suggested to limit EU funding to adult stem cell and 
umbilical cord stem cell research. On the other hand, there is also evidence of risks, as the 
tendency of embryonic stem cells to turn carcinogenous or to develop unwanted tissues after 
having been transplanted to the patient. The amendment is in accordance with EP resolution 
on the trade in human egg cells adopted 10 March 2005.

It is not clear to the draftsperson what the text proposed to be deleted refers to as regards 
funding under the 7FP.

Poprawka15
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt „Uzasadnienie”, ustęp 4

Poniżej przedstawiono działania, które 
zostaną podjęte, obejmujące badania istotne 
dla wymagań politycznych.  Dwa
strategiczne zagadnienia: zdrowie dzieci 
oraz zdrowie starzejącego się społeczeństwa 
zostaną w szczególności objęte działaniami.
Programy badań ustalone przez Europejskie 
Platformy Technologiczne, takie jak w 

Poniżej przedstawiono działania, które 
zostaną podjęte, obejmujące badania istotne 
dla wymagań politycznych. Trzy
strategiczne zagadnienia: zdrowie dzieci, 
zdrowie kobiet oraz zdrowie starzejącego się 
społeczeństwa zostaną w szczególności
objęte działaniami. Programy badań ustalone 
przez Europejskie Platformy 
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zakresie innowacyjnej medycyny, będą w 
miarę potrzeby wspierane. W celu ich 
uzupełnienia oraz w odpowiedzi na nowe 
potrzeby polityczne, mogą zostać wspierane 
dodatkowe działania, na przykład w 
dziedzinie polityki zdrowotnej oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
wymiarze zawodowym.

Technologiczne, takie jak w zakresie 
innowacyjnej medycyny, będą w miarę 
potrzeby wspierane. W celu ich uzupełnienia 
oraz w odpowiedzi na nowe potrzeby 
polityczne, mogą zostać wspierane 
dodatkowe działania, na przykład w 
dziedzinie polityki zdrowotnej oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
wymiarze zawodowym. Istnieje szczególna 
potrzeba zbadania i zajęcia się potrzebami 
subpopulacji, w tym osób 
niepełnosprawnych, grup mniejszościowych 
oraz grup społecznie upośledzonych.

Poprawka16
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt „Działania”, podtytuł 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia”, tiret 2

– Wykrywanie, diagnozowanie i 
monitorowanie. Nacisk zostanie położony na 
nieinwazyjne lub małoinwazyjne metody.

- Wykrywanie, diagnozowanie i 
monitorowanie. Nacisk zostanie położony 
na nieinwazyjne lub małoinwazyjne metody 
i technologie, takie jak DNA chips, 
molecular imaging i diagnostyka.

Poprawka17
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt „Działania”, podtytuł 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia”, tiret 4

– Innowacyjne podejścia terapeutyczne 
i interwencja medyczna.  Umacnianie i 
zapewnianie dalszego rozwoju w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu 
wielu chorób i zaburzeń.

– Innowacyjne podejścia terapeutyczne 
i interwencja medyczna.  Umacnianie i 
zapewnianie dalszego rozwoju w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu 
wielu chorób i zaburzeń. Pierwszeństwo 
przyznane zostanie biologii syntetycznej 
stosującej komórki macierzyste.

Poprawka18
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt „Działania”, podtytuł 2 
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„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie”, tiret 2

– Badania nad chorobami mózgu i 
pokrewnymi chorobami, rozwój człowieka i 
proces starzenia się. Badanie procesu 
zdrowego starzenia się oraz sposobu 
wzajemnego oddziaływania genów i 
środowiska oraz aktywności mózgu w 
normalnych warunkach, jak również w 
przypadku chorób mózgu.

– Badania nad chorobami mózgu i 
pokrewnymi chorobami, rozwój człowieka i 
proces starzenia się. Badanie procesu 
zdrowego rozwoju i starzenia się oraz 
sposobu wzajemnego oddziaływania genów 
i czynników środowiskowych oraz 
aktywności mózgu w normalnych 
warunkach, jak również w przypadku chorób 
mózgu.

Poprawka19
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt „Działania”, podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie”, tiret 4

– Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami:  chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

– Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami:  chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
chorobami układu oddechowego, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

Poprawka20
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 1 „Zdrowie”, podpunkt „Działania”, podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie”, tiret 4a (nowy)

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad chorobami wywołane czynnikami 
stresu związanego ze środowiskiem i pracą 
(np. astma, alergie).

Poprawka21
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Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia”, 
podpunkt  „Cel”

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy  poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu 
wykorzystania nowych i powstających 
możliwości badawczych zajmujących się 
wyzwaniami natury społecznej i 
ekonomicznej:  rosnącym popytem na 
bezpieczniejszą, zdrowszą i lepszej jakości 
żywność oraz zrównoważone korzystanie z 
odnawialnych zasobów ekologicznych oraz 
ich wytwarzanie; wzrastającym ryzykiem 
wystąpienia chorób epizootycznych i 
odzwierzęcych oraz zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego; zagrożeniem 
zrównoważonego stanu i bezpieczeństwa 
produkcji rolnej i rybołówstwa 
spowodowanego w szczególności zmianami 
klimatycznymi; oraz rosnącym popytem na 
żywność wysokiej jakości, przy 
uwzględnieniu dobrostanu zwierząt i 
aspektów rozwoju wsi.

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy  poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu 
wykorzystania nowych i powstających 
możliwości badawczych zajmujących się 
wyzwaniami natury społecznej, 
środowiskowej i ekonomicznej:  rosnącym 
popytem na bezpieczniejszą, zdrowszą i 
lepszej jakości żywność oraz zrównoważone 
korzystanie z odnawialnych zasobów 
ekologicznych oraz ich wytwarzanie;
wzrastającym ryzykiem wystąpienia chorób 
epizootycznych i odzwierzęcych oraz 
zaburzeń pochodzenia żywieniowego;
zagrożeniem zrównoważonego stanu i 
bezpieczeństwa produkcji rolnej i 
rybołówstwa spowodowanego w 
szczególności zmianami klimatycznymi;
oraz rosnącym popytem na żywność 
wysokiej jakości, przy uwzględnieniu 
dobrostanu zwierząt i aspektów rozwoju wsi.

Poprawka22
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia”, 

podpunkt  „Uzasadnienie”, ustęp 1

Innowacje i postęp wiedzy w zakresie 
zrównoważonego zarządzania, produkcji i 
wykorzystania zasobów biologicznych 
(mikroorganizmów, roślin, zwierząt) 
stanowić będą podstawę nowych, 
zrównoważonych, wydajnych ekologicznie i 
konkurencyjnych produktów w sektorze 
rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu 
spożywczego, sektorów przemysłu 
związanych ze zdrowiem, leśnictwem oraz 
pokrewnych sektorów przemysłu.  Zgodnie z
europejską strategią w dziedzinie nauk o 
życiu i biotechnologii , przyczyni się to do

Innowacje i postęp wiedzy w zakresie 
zrównoważonego zarządzania, produkcji i 
wykorzystania zasobów biologicznych 
(mikroorganizmów, roślin, zwierząt) 
stanowić będą podstawę nowych, 
zrównoważonych, wydajnych ekologicznie i 
konkurencyjnych produktów w sektorze 
rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu 
spożywczego, sektorów przemysłu 
związanych ze zdrowiem, leśnictwem oraz 
pokrewnych sektorów przemysłu.  
Zrównoważona produkcja zdrowej 
żywności i innych produktów jak też
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wzrostu konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw zajmujących się 
biotechnologią i produkcją żywności, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw z sektora high tech, przy 
jednoczesnej poprawie pomocy społecznej i 
dobrobytu. Badania nad bezpieczeństwem 
żywności i łańcuchów pokarmowych, 
chorobami pochodzenia żywieniowego, 
wyborem żywności oraz wpływem 
pożywienia na zdrowie przyczynią się do 
zwalczania zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego (np. otyłości, alergii) i chorób 
zakaźnych (np. zakaźnych encefalopatii 
gąbczastych, grypy ptasiej) oraz będą 
stanowić ważny wkład do wdrażania 
istniejącej i definiowania przyszłych polityk 
i ustawodawstwa w zakresie zdrowia 
publicznego, zdrowia świata roślin i 
zwierząt oraz ochrony konsumentów.

europejska strategia w dziedzinie nauk o 
życiu i biotechnologii , przyczyni się to do 
wzrostu konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw zajmujących się 
biotechnologią i produkcją żywności, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnej poprawie 
pomocy społecznej i dobrobytu. Badania nad 
bezpieczeństwem żywności i łańcuchów 
pokarmowych, chorobami pochodzenia 
żywieniowego, zrównoważonym wyborem 
żywności oraz wpływem pożywienia na 
zdrowie przyczynią się do zwalczania 
zaburzeń pochodzenia żywieniowego (np. 
otyłości, alergii) i chorób zakaźnych (np. 
zakaźnych encefalopatii gąbczastych, grypy 
ptasiej) oraz będą stanowić ważny wkład do 
wdrażania istniejącej i definiowania 
przyszłych polityk i ustawodawstwa w 
zakresie zdrowia publicznego, zdrowia 
świata roślin i zwierząt oraz ochrony 
konsumentów.

Uzasadnienie

Research in innovation should be promoted for organic farming and other low-input farming 
systems.

Poprawka23
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia”, 

podpunkt  „Uzasadnienie”, ustęp 3

Kilka Europejskich Platform 
Technologicznych przyczynia się do 
ustalenia wspólnych priorytetów 
badawczych w dziedzinach takich jak 
genomika roślin i biotechnologia, leśnictwo i 
oparte na nim sektory przemysłu, ogólne 
zdrowie zwierząt, hodowla zwierząt, 
biotechnologia żywności i przemysłowa.  
Badania będą również stanowić podstawę 
wiedzy w celu wsparcia: wspólnej polityki 
rolnej, zagadnień rolniczych i handlowych, 
prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia zwierząt, kontroli chorób 

Kilka Europejskich Platform 
Technologicznych przyczynia się do 
ustalenia wspólnych priorytetów 
badawczych w dziedzinach takich jak 
genomika roślin i biotechnologia, 
zapewnienia trwałej, wolnej od modyfikacji 
genetycznych  różnorodności bilologicznegj 
w zekresie rolnictwa i leśnictwa, leśnictwo i 
oparte na nim sektory przemysłu, ogólne 
zdrowie zwierząt, zrównoważone 
wykorzystanie gruntów, hodowla zwierząt, 
biotechnologia żywności i przemysłowa.
Badania będą również stanowić podstawę 
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i norm w zakresie dobrobytu we 
Wspólnocie, jak również reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa mającej na celu 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
rybołówstwa i akwakultury.  Ponadto 
przewidziano również elastyczny sposób 
podejścia do nowych potrzeb politycznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do nowych 
trendów społecznych i ekonomicznych.

wiedzy w celu wsparcia: wspólnej polityki 
rolnej i polityki w zakresie leśnictwa, 
zagadnień rolniczych i handlowych, 
prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia zwierząt, kontroli chorób 
i norm w zakresie dobrobytu we 
Wspólnocie, jak również reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa mającej na celu 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
rybołówstwa i akwakultury.  Ponadto 
przewidziano również elastyczny sposób 
podejścia do nowych potrzeb politycznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do nowych 
trendów społecznych i ekonomicznych.

Poprawka24
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia”, 

podpunkt  „Działania”, punktator 1

• Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska 
lądowego, leśnego i wodnego:  
umożliwianie badań, łącznie z tzw. 
technologiami „omika”, takimi jak 
genomika, proteomika, metabolomika, 
biologia systemów, oraz technologiami 
konwergencyjnymi w odniesieniu do 
mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w tym 
wykorzystywanie ich bioróżnorodności;
ulepszone rośliny uprawne i systemy 
produkcyjne, łącznie z rolnictwem 
ekologicznym, programami produkcji rolnej 
wysokiej jakości oraz wpływem 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
(GMO); zrównoważone, konkurencyjne i 
wielofunkcyjne rolnictwo oraz leśnictwo;
rozwój obszarów wiejskich; dobrostan 
zwierząt, ich hodowla i produkcja; zdrowie 
roślin; zrównoważone i konkurencyjne 
rybołówstwo oraz akwakultura; choroby 
zakaźne zwierząt, łącznie z chorobami 
odzwierzęcymi; bezpieczne usuwanie 
padłych zwierząt; ochrona, zarządzanie i 
wykorzystywanie żywych zasobów 

• Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska 
lądowego, leśnego i wodnego:  
umożliwianie badań, łącznie z tzw. 
technologiami „omika”, takimi jak 
genomika, proteomika, metabolomika, 
biologia systemów, oraz technologiami 
konwergencyjnymi w odniesieniu do 
mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w tym 
ochronę i zrównoważone wykorzystywanie 
ich naturalnej bioróżnorodności i zasobów 
genetycznych w gospodarstwach; ulepszone 
rośliny uprawne i systemy produkcyjne, 
łącznie z rolnictwem ekologicznym i innym 
zrównoważonymi metodami uprawy 
wymagającymi niskich nakładów 
energetycznych, hodowlą z wykorzystaniem 
markerów, programami produkcji rolnej 
wysokiej jakości oraz monitorowaniem i 
oceną wpływu organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO) na środowisko i 
ludzi; zrównoważone, konkurencyjne i 
wielofunkcyjne rolnictwo oraz leśnictwo;
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z 
uwzględnieniem aspektu udziału 
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wodnych, opracowanie instrumentów 
potrzebnych decydentom i innym 
podmiotom w zakresie rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich (kształtowanie 
krajobrazu, metody zarządzania gruntami, 
itp.)

społeczeństwa obywatelskiego w procesie 
planowania i podejmowania decyzji;
dobrostan zwierząt, ich hodowla i produkcja;
zdrowie roślin; zrównoważone i 
konkurencyjne rybołówstwo oraz 
akwakultura; choroby zakaźne zwierząt, 
łącznie z chorobami odzwierzęcymi; inne 
zagrożenia dla zrównoważenia  i 
bezpieczeństwa produkcji żywności (w tym 
zmiany klimatyczne i wyczerpanie ropy 
naftowej); bezpieczne usuwanie i utylizacja
odpadów zwierzęcych; ochrona, zarządzanie 
i wykorzystywanie żywych zasobów 
wodnych, opracowanie instrumentów 
potrzebnych decydentom i innym 
podmiotom w zakresie rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich (kształtowanie 
krajobrazu, metody zarządzania gruntami, 
itp.).

Uzasadnienie

Sustainability of food production and resource management shall be the main focus of this 
activity.

Poprawka 25
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia”, 

podpunkt  „Działania”, punktator 2

• „Od stołu do gospodarstwa”:  żywność, 
zdrowie i dobre samopoczucie:  społeczne, 
przemysłowe i zdrowotne, jak również 
związane z konsumentami aspekty żywności 
i paszy, w tym nauki o zachowaniu i 
poznawcze; żywienie, choroby i zaburzenia 
pochodzenia żywieniowego, w tym otyłość;
innowacyjne technologie obróbki żywności i 
paszy (łącznie z pakowaniem); podnoszenie 
chemicznej i mikrobiologicznej jakości i 
bezpieczeństwa żywności, napojów i paszy;
integralność (i kontrole) łańcucha 
pokarmowego; wpływ środowiska na 
łańcuch pokarmowy/paszowy; koncepcja 
ogólnego łańcucha pokarmowego 
(obejmującego żywność pochodzenia 
morskiego); możliwość odtworzenia historii 

• „Od stołu do gospodarstwa”:  żywność, 
zdrowie i dobre samopoczucie:  społeczne,
kulturowe, przemysłowe i zdrowotne, jak 
również związane z konsumentami aspekty 
żywności i paszy, w tym nauki o 
zachowaniu i poznawcze; żywienie, choroby 
i zaburzenia pochodzenia żywieniowego, w 
tym otyłość i alergie; korzyści zdrowotne 
wynikające z pewnych rodzajów żywności i 
diet; innowacyjne technologie obróbki 
żywności i paszy, transportu i 
rozprowadzania (łącznie z redukcją
opakowań i odległości transportu);
podnoszenie chemicznej i biologicznej
jakości i bezpieczeństwa żywności, napojów 
i paszy; integralność i zrównoważenie (i 
kontrole) łańcucha pokarmowego; wpływ
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produktu. środowiska na łańcuch 
pokarmowy/paszowy; koncepcja ogólnego 
łańcucha pokarmowego (obejmującego 
żywność pochodzenia morskiego);
możliwość odtworzenia historii produktu.

Poprawka26
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia”, 

podpunkt  „Działania”, punktator 3

• Nauki o życiu i biotechnologia na rzecz 
zrównoważonych produktów i procesów 
nieżywnościowych: ulepszone rośliny 
uprawne, pasze, produkty pochodzenia 
morskiego i biomasa (łącznie z zasobami 
morskimi) na rzecz energii, środowiska oraz 
wytwarzanie produktów o wysokiej wartości 
dodanej, takich jak materiały i chemikalia, w 
tym nowoczesne systemy hodowli, 
bioprocesy i biorafinerie; biokataliza;
leśnictwo oraz produkty i procesy leśne;
odtworzenie środowiska i czystość procesów 
przetwarzania.

• Nauki o życiu i biotechnologia na rzecz 
zrównoważonych produktów i procesów 
nieżywnościowych: ulepszone rośliny 
uprawne, pasze, produkty pochodzenia 
morskiego i biomasa (łącznie z zasobami 
morskimi) na rzecz energii, środowiska oraz 
wytwarzanie produktów o wysokiej wartości 
dodanej, takich jak materiały i chemikalia, w 
tym nowoczesne, zrównoważone i oparte na 
energii odnawialnej systemy hodowli, 
bioprocesy i biorafinerie; biokataliza;
leśnictwo oraz produkty i procesy leśne;
odtworzenie środowiska i czystość procesów 
przetwarzania.

Poprawka 27
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne”, 

podpunkt  „Uzasadnienie”, ustęp 2

Rosnące wymagania gospodarcze i 
społeczne, w powiązaniu z ciągłym 
przenikaniem technologii ICT do życia 
codziennego oraz potrzeba przesuwania 
granic technologicznych ustalają coraz 
obszerniejszy program badań.  Przybliżenie 
technologii ludziom oraz ich potrzebom 
organizacyjnym oznacza: zamaskowanie 
złożoności technologicznej, a podkreślenie 
funkcjonalności odpowiadającej potrzebom;  
uczynienie technologii bardzo łatwej w 
stosowaniu, dostępnej oraz taniej; 
zapewnienie nowych zastosowań, rozwiązań 
i usług opartych na technologiach ICT, 
będących godnymi zaufania, niezawodnymi 
oraz dającymi się dostosować do preferencji 

Rosnące wymagania gospodarcze i 
społeczne, w powiązaniu z ciągłym 
przenikaniem technologii ICT do życia 
codziennego oraz potrzeba przesuwania 
granic technologicznych ustalają coraz 
obszerniejszy program badań.  Przybliżenie 
technologii ludziom oraz ich potrzebom 
organizacyjnym oznacza: zamaskowanie 
złożoności technologicznej, a podkreślenie 
funkcjonalności odpowiadającej potrzebom;  
uczynienie technologii bardzo łatwej w 
stosowaniu, dostępnej oraz taniej; 
zapewnienie nowych zastosowań, rozwiązań 
i usług opartych na technologiach ICT, 
będących godnymi zaufania, niezawodnymi 
oraz dającymi się dostosować do preferencji 
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i potrzeb użytkownika. Kierowani 
wymaganiem „more-for-less”, naukowcy 
technologii ICT biorą udział w światowym 
wyścigu w celu osiągnięcia dalszej 
miniaturyzacji, doprowadzenia do 
zbieżności informatyki, technologii 
komunikacyjnych i medialnych oraz 
zbieżności z innymi odpowiednimi naukami 
i dyscyplinami, jak również w celu 
stworzenia systemów będących w stanie 
uczyć się i rozwijać. Z tych różnorodnych 
wysiłków wyłania się nowa fala technologii.  
ICT wykorzystają również szerszy zakres 
dyscyplin naukowych i technologicznych, w 
tym nauki przyrodnicze, nauki o życiu, 
psychologię, pedagogikę, nauki o 
postrzeganiu oraz nauki społeczne.

i potrzeb użytkownika; stosowanie 
technologii ITC dla osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności 
w zakresie zarządzania transportem, 
oszczędzania energii i wykorzystania 
zasobów naturalnych. Kierowani 
wymaganiem „more-for-less”, naukowcy 
technologii ICT biorą udział w światowym 
wyścigu w celu osiągnięcia dalszej 
miniaturyzacji, doprowadzenia do 
zbieżności informatyki, technologii 
komunikacyjnych i medialnych oraz 
zbieżności z innymi odpowiednimi naukami 
i dyscyplinami, jak również w celu 
stworzenia systemów będących w stanie 
uczyć się i rozwijać. Z tych różnorodnych 
wysiłków wyłania się nowa fala technologii.  
ICT wykorzystają również szerszy zakres 
dyscyplin naukowych i technologicznych, w 
tym nauki przyrodnicze, nauki o życiu, 
psychologię, pedagogikę, nauki o 
postrzeganiu oraz nauki społeczne.

Poprawka 28
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i 

nowe technologie produkcyjne”, podpunkt  „Działania”, punktator „Nanonauki, 
nanotechnologie”

Tworzenie nowej wiedzy w zakresie 
interfejsów oraz zjawisk zależnych od 
rozmiaru;  nanoskopijna kontrola 
właściwości materiału służącego nowym 
zastosowaniom;  integracja technologii 
nanometrycznych; właściwości 
samoskładania; nanomotory;  nanomaszyny i 
nanosystemy; metody i narzędzia służące do 
pomiarów i operowania w nanoskopijnej 
skali;  nanotechnologie oraz wysoce 
precyzyjne technologie wykorzystywane w 
chemii;  wpływ na bezpieczeństwo 
człowieka, zdrowie i środowisko;  
metrologia, nazewnictwo i normy; badania 
nowych koncepcji i podejść dla zastosowań 
sektorowych, łącznie z integracją i 
konwergencją powstających technologii.

Tworzenie nowej wiedzy w zakresie 
interfejsów oraz zjawisk zależnych od 
rozmiaru;  nanoskopijna kontrola 
właściwości materiału służącego nowym 
zastosowaniom;  integracja technologii 
nanometrycznych; właściwości 
samoskładania; nanomotory;  nanomaszyny i 
nanosystemy; metody i narzędzia służące do 
pomiarów i operowania w nanoskopijnej 
skali;  nanotechnologie oraz wysoce 
precyzyjne technologie wykorzystywane w 
chemii;  wpływ na bezpieczeństwo 
człowieka, zdrowie i środowisko; 
metrologia, nazewnictwo i normy, w 
szczególności w zakresie odpowiedzialności, 
możliwości identyfikacji pochodzenia i 
ograniczeń możliwości patentowych w 
dziedzinie nanotechnologii.  badania 
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nowych koncepcji i podejść dla zastosowań 
sektorowych, łącznie z integracją i 
konwergencją powstających technologii. Nie 
będzie się finansować badań 
nanotechnologicznych służących do celów 
wojskowych.

Uzasadnienie

Following existing conventions for controlling potentially harmful materials, a nano-safety 
legislation based on the precautionary principle should govern safe handling, transfer, use 
and development of nanoparticles, nano materials, nano devices and nano-biotechnology.
Traceability and labelling requirements should be set up in order for consumers to be able to 
make informed choices. A strict regulatory system of liability must be in place if a 
commercially released nanoparticle turns out to be damaging to health, the environment or 
traditional livelihoods and culture. Nano-patents could bring  the molecules and elements 
that make up the universe under legal monopolistic control. Clear rules need to be established 
to prevent such nano-patents.

Poprawka 29
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i 

nowe technologie produkcyjne”, podpunkt  „Działania”, punktator „Materiały”

Tworzenie nowej wiedzy w zakresie 
materiałów o wysokich parametrach 
technologicznych wykorzystywanych do 
nowych produktów i procesów;  materiały 
oparte na wiedzy o właściwościach 
odpowiadających ich zastosowaniu;  
większa niezawodność projektowania i 
symulacji; większa złożoność;  znośność dla 
środowiska;  włączenie nano-, molekuło-, 
makro- poziomów do technologii 
chemicznej oraz sektorów przemysłu 
zajmujących się przetwarzaniem materiałów;  
nowe nanomateriały, biomateriały oraz 
materiały hybrydowe, łącznie z 
projektowaniem i kontrolą ich wytwarzania.

Tworzenie nowej wiedzy w zakresie 
materiałów o wysokich parametrach 
technologicznych wykorzystywanych do 
nowych produktów i procesów jak też dla 
ich naprawy, modernizacji i przedłużenia 
okresu eksploatacji;   materiały oparte na 
wiedzy o właściwościach odpowiadających 
ich zastosowaniu;  większa niezawodność 
projektowania i symulacji; większa 
złożoność;  znośność dla środowiska;  
włączenie nano-, molekuło-, mikro- makro-
poziomów do technologii chemicznej oraz 
sektorów przemysłu zajmujących się 
przetwarzaniem materiałów;  nowe 
nanomateriały, biomateriały oraz materiały 
hybrydowe, łącznie z projektowaniem i 
kontrolą ich wytwarzania.

Poprawka 30
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i 

nowe technologie produkcyjne”, podpunkt  „Działania”, punktator „Nowa produkcja”
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Tworzenie warunków i możliwości dla 
produkcji wykorzystującej wiedzę, w tym 
konstruowanie, opracowywanie i 
weryfikacja nowych modeli 
odpowiadających na pojawiające się 
potrzeby przemysłu;  rozwój ogólnych 
zdolności produkcyjnych na rzecz 
adaptacyjnej, połączonej siecią i opartej na 
wiedzy produkcji; opracowanie nowych 
koncepcji inżynieryjnych wykorzystujących 
zbieżność technologii (np. nano- i 
biotechnologii, technologii informacyjnej i 
poznawczej oraz ich wymagań 
technicznych) na rzecz przyszłej generacji 
produktów i usług o wysokiej wartości 
dodanej oraz w celu dostosowania się do 
zmieniających się potrzeb.

Tworzenie warunków i możliwości dla 
zrównoważonej produkcji wykorzystującej 
wiedzę, w tym konstruowanie, 
opracowywanie i weryfikacja nowych 
modeli odpowiadających na pojawiające się 
potrzeby przemysłu;  rozwój ogólnych 
zdolności produkcyjnych na rzecz 
adaptacyjnej, połączonej siecią i opartej na 
wiedzy produkcji; opracowanie nowych 
koncepcji inżynieryjnych wykorzystujących 
zbieżność technologii (np. nano- i 
biotechnologii, technologii informacyjnej i 
poznawczej oraz ich wymagań 
technicznych) na rzecz przyszłej generacji 
produktów i usług o wysokiej wartości 
dodanej oraz w celu dostosowania się do 
zmieniających się potrzeb.

Poprawka 31
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i 

nowe technologie produkcyjne”, podpunkt  „Działania”, punktator „Integracja technologii na 
rzecz zastosowań przemysłowych”

Integracja nowych osiągnięć wiedzy i 
technologii w zakresie nanotechnologii, 
materiałów i produkcji w zastosowaniach 
sektorowych i międzysektorowych, takich 
jak:  zdrowie, budownictwo, transport, 
energia, chemia, środowisko, przemysł 
włókienniczy, celulozowy i papierniczy, 
technologia budowy maszyn.

Integracja nowych osiągnięć wiedzy i 
technologii, w tym technologii 
ekologicznych,  w zakresie nanotechnologii, 
materiałów i produkcji w zastosowaniach 
sektorowych i międzysektorowych, takich 
jak:  zdrowie, budownictwo, transport, 
energia, chemia, środowisko, przemysł 
włókienniczy, celulozowy i papierniczy, 
technologia budowy maszyn.

Poprawka 32
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Cel”

Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych na bardziej zrównoważony 
system oparty na różnorodnych źródłach i 
dostawcach energii w połączeniu ze 
wzmacnianiem wydajności energetycznej, w
odpowiedzi na pilne wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw i zmian 

Przekształcenie do roku 2020 obecnego 
systemu energetycznego opartego na 
paliwach kopalnych w gospodarkę 
najefektywniejszą na świecie i w 
najmniejszym stopniu zależną od paliw 
kopalnych; Ta zrównoważona gospodarka 
energetyczna będzie w pierwszym rzędzie 
różnorodnych źródłach i nośnikach energii 
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klimatycznych, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw należących do 
sektora energetycznego.

odnawialnych w połączeniu ze 
wzmacnianiem wydajności i oszczędności
energetycznej w odpowiedzi na pilne 
wyzwania w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i zmian klimatycznych, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw należących do 
zrównoważonego sektora energetycznego.

Poprawka 33
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Uzasadnienie”, ustęp 1

Systemy energetyczne stoją przed 
znacznymi wyzwaniami. Potrzeba 
znalezienia w porę odpowiednich rozwiązań 
jest podyktowana alarmującymi tendencjami 
w zakresie światowego zapotrzebowania na 
energię (którego prognozowany wzrost 
wynosi 60 % w ciągu najbliższych 30 lat), 
potrzebą znacznego obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych w celu złagodzenia 
druzgocących skutków zmian 
klimatycznych, szkodliwą 
nieprzewidywalnością cen ropy naftowej (w 
szczególności dla sektora transportowego, w 
znacznym stopniu od niej zależnego) oraz 
geopolityczną niestabilnością w regionach 
dostarczających ropę. Badania i 
demonstracja są potrzebne, aby zapewnić 
najbardziej opłacalne i przyjazne dla 
środowiska technologie i środki 
umożliwiające UE osiągnięcie celów w 
ramach Protokołu z Kioto oraz innych, jak 
również wdrożyć zobowiązania dotyczące 
jej polityki energetycznej, które 
przedstawiono w Zielonej Księdze „Na rzecz 
strategii europejskiej dla zabezpieczenia 
dostaw energii” z 2002 r.  

Systemy energetyczne stoją przed 
znacznymi wyzwaniami.  Potrzeba 
określenie i znalezienia w porę 
odpowiednich rozwiązań jest podyktowana 
alarmującymi tendencjami w zakresie 
światowego zapotrzebowania na energię 
(którego prognozowany wzrost wynosi 60 % 
w ciągu najbliższych 30 lat), potrzebą 
znacznego obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych w celu złagodzenia 
druzgocących skutków zmian
klimatycznych, szkodliwą 
nieprzewidywalnością cen ropy naftowej (w 
szczególności dla sektora transportowego, w 
znacznym stopniu od niej zależnego) oraz 
geopolityczną niestabilnością w regionach 
dostarczających ropę. Badania i 
demonstracja są potrzebne, aby zapewnić 
najbardziej opłacalne i przyjazne dla 
środowiska technologie i środki 
umożliwiające UE osiągnięcie celów w 
ramach Protokołu z Kioto oraz innych, jak 
również wdrożyć zobowiązania dotyczące 
jej polityki energetycznej, które 
przedstawiono w 2005 r. w Zielonej Księdze 
„W sprawie efektywności energetycznej” 
oraz w Zielonej Księdze „Na rzecz strategii 
europejskiej dla zabezpieczenia dostaw 
energii” z 2000 r. 

Poprawka 34
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Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Uzasadnienie”, ustęp 2

Europa uzyskała światową przewagę w 
niektórych technologiach energetycznych. 
Jest ona pionierem w zakresie 
nowoczesnych odnawialnych technologii 
energetycznych, takich jak bioenergia oraz 
energia wiatrowa. UE jest również 
światowym konkurentem w zakresie 
produkcji energii i technologii 
dystrybucyjnych oraz posiada rozwinięte 
zdolności badawcze w zakresie 
wychwytywania dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji. Jej pozycja jest jednak 
poważnie zagrożona przez konkurentów (w 
szczególności Stany Zjednoczone i Japonię). 

Europa uzyskała światową przewagę w 
niektórych technologiach produkcji i 
oszczędzania energii. Jest ona pionierem w 
zakresie nowoczesnych odnawialnych 
technologii energetycznych, takich jak 
energia słoneczna, bioenergia oraz energia 
wiatrowa. UE jest również światowym 
konkurentem w zakresie produkcji energii i 
technologii dystrybucyjnych oraz posiada 
rozwinięte zdolności badawcze w zakresie 
wychwytywania dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji. Jej pozycja jest jednak obecnie
zagrożona przez konkurentów (w 
szczególności Stany Zjednoczone i Japonię). 

Poprawka 35
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Uzasadnienie”, ustęp 3

Radykalne przekształcenie systemu 
energetycznego wymaga zastosowania 
nowych technologii wiążących się ze zbyt 
dużym ryzykiem i niepewnymi korzyściami, 
w związku z czym sektor prywatny nie jest 
w stanie zapewnić wszystkich potrzebnych 
inwestycji w zakresie badań, rozwoju, 
demonstracji i wprowadzania technologii.  
Pomoc publiczna powinna zatem odgrywać 
kluczową rolę w mobilizowaniu prywatnych 
inwestycji, a europejskie wysiłki i zasoby 
powinny zostać połączone w spójny i 
bardziej skuteczny sposób w celu 
konkurowania z gospodarkami znacząco i 
konsekwentnie inwestującymi w podobne 
technologie. Europejskie Platformy 
Technologiczne odgrywają decydującą rolę 
w tym względzie, ponieważ mobilizują one 
potrzebne wysiłki badawcze w 
skoordynowany sposób. Działania potrzebne 
do osiągnięcia celu zostały przedstawione 
poniżej. Jedno z nich to działanie 
szczegółowe dotyczące wiedzy na rzecz 
polityki energetycznej, które może również 
wzmocnić nowe powstające potrzeby 
polityczne, na przykład odnoszące się do roli 

Radykalne przekształcenie systemu 
energetycznego w inteligentny i 
zrównoważony system energetyczny
wymaga zastosowania nowych technologii 
wiążących się ze zbyt dużym ryzykiem i 
niepewnymi korzyściami, w związku z czym 
sektor prywatny nie jest w stanie zapewnić 
wszystkich potrzebnych inwestycji w 
zakresie badań, rozwoju, demonstracji i 
wprowadzania technologii.  Pomoc 
publiczna powinna zatem odgrywać 
kluczową rolę w mobilizowaniu prywatnych 
inwestycji, a europejskie wysiłki i zasoby 
powinny zostać połączone w spójny i 
bardziej skuteczny sposób w celu 
konkurowania z gospodarkami znacząco i 
konsekwentnie inwestującymi w podobne 
technologie. Europejskie Platformy 
Technologiczne odgrywają decydującą rolę 
w tym względzie, ponieważ mobilizują one 
potrzebne wysiłki badawcze w 
skoordynowany sposób. Działania potrzebne 
do osiągnięcia celu zostały przedstawione 
poniżej. Jedno z nich to działanie 
szczegółowe dotyczące wiedzy na rzecz 
polityki energetycznej, które może również 
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europejskiej polityki energetycznej w 
działaniach międzynarodowych na rzecz 
zmian klimatycznych, niestabilności i 
przerw w dostawie energii i jej cen.

wzmocnić nowe powstające potrzeby 
polityczne, na przykład odnoszące się do roli 
europejskiej polityki energetycznej w 
działaniach międzynarodowych na rzecz 
zmian klimatycznych, niestabilności i 
przerw w dostawie energii i jej cen.

Poprawka 36
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Działania”, nowe 

wprowadzenie i zmiana porządku tytułów

Działania przedstawione  w kolejności 
priorytetów otrzymają odrębne linie 
budżetowe.

• Wodór i ogniwa paliwowe • Wydajność energetyczna i 
oszczędzanie energii

• Wytwarzanie energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii

• Wytwarzanie energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii

• Wytwarzanie odnawialnych paliw • Wytwarzanie odnawialnych paliw

• Paliwa odnawialne wykorzystywane 
do ogrzewania i chłodzenia

• Paliwa odnawialne wykorzystywane 
do ogrzewania i chłodzenia

• Technologie wychwytywania i 
przechowywania CO2 w celu 
wytwarzania energii o znikomej 
emisji zanieczyszczeń

• Inteligentne sieci energetyczne

• Technologie korzystne dla 
środowiska pod względem emisji 
dwutlenku węgla 

• Wiedza na rzecz polityki 
energetycznej

• Inteligentne sieci energetyczne • Wodór i ogniwa paliwowe

• Wydajność energetyczna i 
oszczędzanie energii

• Technologie wychwytywania i 
przechowywania CO2 w celu 
wytwarzania energii o znikomej 
emisji zanieczyszczeń

• Wiedza na rzecz polityki 
energetycznej

• [Technologie korzystne dla 
środowiska pod względem emisji 
dwutlenku węgla] 

Uzasadnienie
Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. In order to ensure transparency it is also important to 
separate the budget lines for the different activities.
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Poprawka 37
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Działania”, punktator 

„Wodór i ogniwa paliwowe”

Zintegrowane działania w celu zapewnienia 
trwałych technologicznych podstaw na rzecz 
konkurencyjnego europejskiego przemysłu 
ogniw paliwowych i wodoru oraz 
stacjonarnych i przenośnych zastosowań, jak 
również zastosowań w transporcie.  
Europejska Platforma Technologiczna 
„technologie wodorowe i ogniwa paliwowe” 
wspiera przedmiotowe działania poprzez 
zaproponowanie zintegrowanej strategii 
badawczej oraz strategii wprowadzania 
technologii.

Zintegrowane działania w celu zapewnienia 
trwałych technologicznych podstaw na rzecz 
konkurencyjnego europejskiego przemysłu 
ogniw paliwowych i wodoru oraz 
stacjonarnych i przenośnych zastosowań, jak 
również zastosowań w transporcie opartych 
na źródłach energii odnawialnej. 
Europejska Platforma Technologiczna 
„technologie wodorowe i ogniwa paliwowe” 
wspiera przedmiotowe działania poprzez 
zaproponowanie zintegrowanej strategii 
badawczej oraz strategii wprowadzania 
technologii. 

Uzasadnienie

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

Poprawka 38
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Działania”, punktator 

„Technologie wychwytywania i przechowywania CO2 w celu wytwarzania energii o 
znikomej emisji zanieczyszczeń”

Znaczna redukcja wpływu używania paliw 
kopalnych na środowisko mająca na celu 
powstanie wysoce wydajnych elektrowni 
emitujących znikome ilości zanieczyszczeń, 
opierających się na technologiach 
wychwytywania i przechowywania CO2.

Badania nad wychwytywaniem i 
przechowywaniem CO2 nakierowane będą 
na opracowanie społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i 
środowiskowych kryteriów dla tej 
technologii, w tym gwarancji trwałości 
przechowywania CO2 przez cały okres jej 
stosowania. Projekty przechwytywania i 
przechowywania CO2 poddane zostaną 
niezależnym przeglądom naukowym i 
kontroli na miejscu, a ich wyniki zostaną w 
pełni podane do wiadomości opinii 
publicznej.

Poprawka 39
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Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Działania”, punktator 
„Technologie korzystne dla środowiska pod względem emisji dwutlenku węgla”

• Technologie korzystne dla 
środowiska pod względem emisji 
dwutlenku węgla 

skreślony

Osiągnięcie znacznej poprawy wydajności 
elektrowni, ich niezawodności oraz kosztów 
produkcji poprzez rozwój i demonstrację 
technologii czystej konwersji węgla. 

Uzasadnienie

Coal industry is very well-established, with a large turn-over and therefore well capable of 
funding any further research on clean coal technologies.

Poprawka 40
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Działania”, punktator 

„Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii”

Nowe koncepcje i technologie w celu 
poprawy wydajności energetycznej i 
oszczędzania energii dla budynków, usług i 
przemysłu. Działanie to obejmuje integrację 
strategii i technologii na rzecz wydajności 
energetycznej, wykorzystywanie nowych i
odnawialnych technologii energetycznych 
oraz zarządzanie potrzebami 
energetycznymi. 

Rozwój i demonstracja nowych koncepcji i 
technologii w celu poprawy wydajności 
energetycznej i oszczędzania energii dla 
niskoenergetycznych, pasywnych 
energetycznie i korzystnych energetycznie  
budynków, usług i przemysłu. Działanie to 
obejmuje integrację strategii i technologii na 
rzecz wydajności energetycznej, 
wykorzystywanie nowych odnawialnych i 
zrównoważonych technologii 
energetycznych oraz zarządzanie potrzebami 
energetycznymi.

Poprawka 41
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 5 „Energia”, podpunkt „Działania”, punktator 

„Wiedza na rzecz polityki energetycznej”

Rozwój narzędzi, metod i modeli w celu 
dokonania oceny najważniejszych 
ekonomicznych i społecznych kwestii 
związanych z technologiami 
energetycznymi, jak również zapewnienie 
wymiernych celów i scenariuszy średnio- i 

Rozwój narzędzi, metod i modeli w celu 
dokonania oceny najważniejszych 
ekonomicznych i społecznych kwestii 
związanych z technologiami 
energetycznymi, jak również zapewnienie 
wymiernych celów i scenariuszy średnio- i 
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długookresowej perspektywy. długookresowej perspektywy; Opracowanie 
instrumentów politycznych służących 
zasadniczemu przyspieszeniu wdrażania 
nowej wydajności energetycznej, 
zarządzania popytem oraz konceptów i 
technologii w zakresie energii odnawialnej. 

Poprawka 42
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)”, podpunkt  „Uzasadnienie”, ustęp 2

Badania na poziomie UE są potrzebne w 
celu wdrażania międzynarodowych 
zobowiązań, takich jak Protokół z Kioto, 
Konwencja o różnorodności biologicznej 
ONZ, celów Szczytu Światowego na Temat 
Zrównoważonego Rozwoju 2002, łącznie z 
Inicjatywą Wodną UE oraz wkładem do 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu i inicjatywy Obserwacji Ziemi. 
Ponadto istnieją znaczne potrzeby badawcze 
wynikające z obecnych i powstających 
polityk na poziomie UE, procesu wdrażania 
szóstego Programu Działań na Rzecz 
Środowiska oraz związanych z nim 
tematycznych strategii, programów działań 
na rzecz technologii środowiskowych, 
środowiska i zdrowia oraz dyrektyw takich 
jak Ramowa Dyrektywa Wodna.

Badania na poziomie UE są potrzebne w 
celu wdrażania międzynarodowych 
zobowiązań, takich jak Ramowa Konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu i jej Protokół z Kioto, Konwencja o 
różnorodności biologicznej ONZ, celów 
Szczytu Światowego na Temat 
Zrównoważonego Rozwoju 2002, łącznie z 
Inicjatywą Wodną UE oraz wkładem do 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu i inicjatywy Obserwacji Ziemi. 
Ponadto istnieją znaczne potrzeby badawcze 
wynikające z obecnych i powstających 
polityk na poziomie UE, procesu wdrażania 
szóstego Programu Działań na Rzecz 
Środowiska oraz związanych z nim 
tematycznych strategii, programów działań 
na rzecz technologii środowiskowych, 
środowiska i zdrowia, strategii Wspólnoty w 
zakresie rtęci oraz dyrektyw takich jak 
Ramowa Dyrektywa Wodna.

Poprawka 43
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)”, podpunkt  „Uzasadnienie”, ustęp 3

UE powinna wzmocnić swoją pozycję na 
światowych rynkach technologii na rzecz 
środowiska. Technologie te przyczyniają się 
do zrównoważonego wzrostu poprzez 
dostarczanie skutecznych ekologicznie 
rozwiązań dotyczących problemów 
środowiska na różnych poziomach oraz 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 

UE powinna wzmocnić swoją pozycję na 
światowych rynkach technologii na rzecz 
środowiska. Technologie te przyczyniają się 
do zrównoważonej konsumpcji i produkcji
zrównoważonego wzrostu poprzez 
dostarczanie skutecznych ekologicznie 
rozwiązań dotyczących problemów 
środowiska na różnych poziomach oraz 
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Wymagania środowiskowe spełniają rolę 
bodźca dla innowacji i mogą również 
dostarczać możliwości dla przedsiębiorstw. 
Europejskie Platformy Technologiczne 
„zaopatrzenie w wodę i kwestie sanitarne” 
oraz „zrównoważona chemia” potwierdzają 
potrzebę podjęcia działań na poziomie UE, a 
ich programy badawcze zostały 
uwzględnione w działaniach 
przedstawionych poniżej. Inne Platformy 
(np. „budownictwo” i „leśnictwo”) zajmują 
się częściowo kwestiami technologii na 
rzecz środowiska i zostały również wzięte 
pod uwagę.

ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Wymagania środowiskowe spełniają rolę 
bodźca dla innowacji i mogą również 
dostarczać możliwości dla przedsiębiorstw. 
Europejskie Platformy Technologiczne 
„zaopatrzenie w wodę i kwestie sanitarne” 
oraz „zrównoważona chemia” potwierdzają 
potrzebę podjęcia działań na poziomie UE, a 
ich programy badawcze zostały 
uwzględnione w działaniach 
przedstawionych poniżej. Inne Platformy 
(np. „budownictwo” i „leśnictwo”) zajmują 
się częściowo kwestiami technologii na 
rzecz środowiska i zostały również wzięte 
pod uwagę.

Poprawka 44
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)”, podpunkt  „Uzasadnienie”, ustęp 3 (nowy)

Aspekty społeczno-ekonomiczne wpływają 
na rozwój i wprowadzanie na rynek 
technologii przyjaznych środowisku oraz na 
ich dalsze wykorzystanie.  Działania obejmą 
aspekty społeczno-ekonomiczne polityk i 
rozwoju technologicznego, w tym badania 
nad zachowaniami produkcyjnymi i 
konsumpcyjnymi społeczeństw, co pozwoli 
osiągnąć zrównoważoną konsumpcję i 
wzorce produkcji.

Poprawka 45
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)”, podpunkt  „Działania”, punktator „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia”, tiret 2

– Środowisko i zdrowie: interakcja 
środowiskowych czynników stresogennych 
ze zdrowiem człowieka, łącznie z 
określeniem ich źródeł, związków z 
wewnętrznym środowiskiem oraz wpływem 
i powstawaniem nowych czynników ryzyka;  
zintegrowane metody oceny ryzyka 
wywoływanego przez substancje toksyczne 
łącznie z poszukiwaniem alternatyw dla 

– Środowisko i zdrowie: interakcja 
środowiskowych czynników stresogennych 
ze zdrowiem człowieka, łącznie z 
określeniem ich źródeł, biomonitoringu, 
związków z wewnętrznym środowiskiem 
oraz wpływem i powstawaniem nowych 
czynników ryzyka;  zintegrowane metody 
oceny ryzyka wywoływanego przez 
substancje toksyczne i niebezpieczne łącznie 
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testów przeprowadzanych na zwierzętach; 
kwantyfikacja oraz analiza kosztów i 
korzyści ryzyka dla zdrowia w zakresie 
środowiska, jak również wskazówki dla 
strategii zapobiegania.

z poszukiwaniem alternatyw dla testów 
przeprowadzanych na zwierzętach; 
kwantyfikacja oraz analiza kosztów i 
korzyści ryzyka dla zdrowia w zakresie 
środowiska, jak również wskazówki dla 
strategii zapobiegania.

Poprawka 46
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)”, podpunkt  „Działania”, punktator „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia”, tiret 3

– Zagrożenia ze strony przyrody: 
polepszenie przewidywania oraz 
zintegrowanej oceny zagrożeń i podatności 
na nie oraz ryzyka wystąpienia katastrof 
związanych z geologicznymi zagrożeniami 
(takimi jak trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, tsunami) oraz klimatem (takimi 
jak sztormy i powodzie); opracowanie 
systemów wczesnego ostrzegania i 
polepszenie strategii zapobiegania i 
łagodzenia skutków katastrof.

– Zagrożenia ze strony przyrody:  
polepszenie przewidywania oraz 
zintegrowanej oceny zagrożeń i podatności 
na nie oraz ryzyka wystąpienia katastrof 
związanych z geologicznymi zagrożeniami 
(takimi jak trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, tsunami) oraz klimatem (takimi 
jak sztormy, pożary lasów, susze i 
powodzie); opracowanie systemów 
wczesnego ostrzegania i polepszenie 
strategii zapobiegania i łagodzenia skutków 
katastrof.

Poprawka 47
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)”, podpunkt  „Działania”, punktator „Zrównoważone zarządzanie zasobami”, 
tiret 1

– Ochrona i zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka: ekosystemy; zarządzanie 
zasobami wodnymi; gospodarka odpadami i 
zapobieganie ich powstawaniu; ochrona i 
zarządzanie bioróżnorodnością, ochrona 
gleby, dna morskiego i strefy brzegowej, 
działania zapobiegające pustynnieniu i 
degradacji gleby; gospodarka leśna; 
zrównoważone zarządzanie i projektowanie 
środowiska miejskiego, zarządzanie danymi 
oraz usługi informacyjne; ocena i 
przewidywanie w zakresie procesów natury.

– Ochrona i zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka:  Ekosystemy, ich rola i 
działanie;  zarządzanie zasobami wodnymi; 
gospodarka odpadami i zapobieganie ich 
powstawaniu; ochrona i zarządzanie 
bioróżnorodnością, ochrona gleby, dna 
morskiego i strefy brzegowej, działania 
zapobiegające pustynnieniu i degradacji 
gleby; gospodarka leśna i ochrona lasów; 
zrównoważone zarządzanie i projektowanie 
środowiska miejskiego, zarządzanie danymi 
oraz usługi informacyjne; ocena i 
przewidywanie w zakresie procesów natury.
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Poprawka 48
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)”, podpunkt  „Działania”, punktator „Zrównoważone zarządzanie zasobami”, 
tiret 2

– Rozwój środowisk morskich:  wpływ 
działalności człowieka na środowisko 
morskie i jego zasoby; zanieczyszczenie i 
eutrofizacja mórz i strefy brzegowej; 
ekosystemy głębinowe; ocena tendencji w 
bioróżnorodności środowiska morskiego, 
procesów zachodzących w ekosystemie i 
cyrkulacji oceanu; geologia dna morskiego.

– Rozwój środowisk morskich i zarządzanie 
nimi:  wpływ działalności człowieka na 
środowisko morskie i jego zasoby; 
zanieczyszczenie i eutrofizacja mórz i strefy 
brzegowej; ekosystemy głębinowe; ocena 
tendencji w bioróżnorodności środowiska 
morskiego, procesów zachodzących w 
ekosystemie i cyrkulacji oceanu; geologia 
dna morskiego.

Poprawka 49
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)”, podpunkt 

„Cel”

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” ogólnoeuropejskiego 
systemu transportowego w oparciu o 
postępy technologiczne i operacyjne, na 
korzyść obywateli i społeczeństwa, przy 
poszanowaniu środowiska i zasobów 
naturalnych;  zapewnienie i dalsze 
umocnienie wiodącej roli zajmowanej przez 
europejski przemysł na światowym rynku. 

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” ogólnoeuropejskiego 
systemu transportowego w oparciu o 
postępy technologiczne, na korzyść 
obywateli i społeczeństwa, przy 
poszanowaniu środowiska i zasobów 
naturalnych;  zapewnienie i dalsze 
umocnienie konkurencyjnej pozycji
zajmowanej przez europejski przemysł na 
światowym rynku. 

Poprawka 50
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)”, podpunkt 

„Uzasadnienie”, ustęp 2

Rozwój gospodarczy i rozszerzenie UE, w 
wyniku którego jej powierzchnia wzrosła o 
25%, a ludność o 20%, oraz stanowią nowe 
wyzwania dla skutecznego, opłacalnego i 
odpowiedniego transportu osób i towarów.  
Transport wiąże się również bezpośrednio z 
głównymi dziedzinami polityki, takimi jak 

Rozwój gospodarczy i rozszerzenie UE, w 
wyniku którego jej powierzchnia wzrosła o 
25%, a ludność o 20%, oraz stanowią nowe 
wyzwania dla skutecznego, opłacalnego i 
odpowiedniego transportu osób i towarów.  
Transport wiąże się również bezpośrednio z 
głównymi dziedzinami polityki, takimi jak 
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handel, konkurencja, zatrudnienie, polityka 
spójności, energia, bezpieczeństwo i rynek 
wewnętrzny. Inwestycje w zakresie RTD w 
przemyśle transportowym UE są niezbędne 
dla zapewnienia konkurencyjnej korzyści 
technologicznej na rynkach światowych. 
Działania na poziomie europejskim pobudzą 
również restrukturyzację przemysłu, łącznie 
z integracją łańcucha dostaw, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw.

handel, konkurencja, zatrudnienie, 
środowisko, polityka spójności, energia, 
bezpieczeństwo i rynek wewnętrzny. 
Zarządzanie popytem na transport jest 
istotne ze względu na planowanie 
logistyczne i przestrzenne. Inwestycje w 
zakresie RTD w przemyśle transportowym 
UE są niezbędne dla zapewnienia 
konkurencyjnej korzyści technologicznej na 
rynkach światowych. Działania na poziomie 
europejskim pobudzą również 
restrukturyzację przemysłu, łącznie z 
integracją łańcucha dostaw, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 51
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)”, podpunkt 

„Uzasadnienie”, ustęp 3

Programy badawcze opracowane przez 
Europejskie Platformy Technologiczne  
wspierają potrzebę nowej perspektywy w 
odniesieniu do systemów transportu, która 
dotyczy interakcji pojazdów, sieci 
transportowych oraz korzystania z usług 
transportowych i która może zostać 
opracowana wyłącznie na poziomie 
europejskim. Koszty RTD we wszystkich 
tych dziedzinach znacznie wzrastają, w 
związku z czym działania realizowane w 
ramach współpracy na poziomie UE są 
niezbędne dla umożliwienia oferującym w 
zakresie RTD osiągnięcia „masy 
krytycznej”, dzięki której mogą w sposób 
opłacalny sprostać wielodyscyplinarnym 
wyzwaniom, jak również wyzwaniom 
politycznym, technologicznym i społeczno-
ekonomicznym w kwestiach takich jak 
„korzystne dla środowiska i bezpieczne 
pojazdy” przyszłości, interoperacyjność i 
intermodalność ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu kolejowego, 
przystępność, bezpieczeństwo, możliwości 
oraz wpływ na środowisko w rozszerzonej 
Unii. We wdrażaniu europejskich polityk 
istotne będzie również rozwijanie 

Programy badawcze opracowane przez 
Europejskie Platformy Technologiczne  
wspierają potrzebę nowej perspektywy w 
odniesieniu do systemów transportu, która 
dotyczy interakcji pojazdów, sieci 
transportowych oraz korzystania z usług 
transportowych i która może zostać 
opracowana wyłącznie na poziomie 
europejskim. Koszty RTD we wszystkich 
tych dziedzinach znacznie wzrastają, w 
związku z czym działania realizowane w 
ramach współpracy na poziomie UE są 
niezbędne dla umożliwienia oferującym w 
zakresie RTD osiągnięcia „masy 
krytycznej”, dzięki której mogą w sposób 
opłacalny sprostać wielodyscyplinarnym 
wyzwaniom, jak również wyzwaniom 
politycznym, technologicznym i społeczno-
ekonomicznym w kwestiach takich jak 
„korzystne dla środowiska i bezpieczne 
pojazdy” przyszłości, interoperacyjność i 
intermodalność ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu wodnego i
kolejowego, przystępność, bezpieczeństwo, 
możliwości oraz wpływ na środowisko w 
rozszerzonej Unii. We wdrażaniu 
europejskich polityk istotne będzie również 
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technologii wspierających system Galileo 
oraz jego zastosowania.

rozwijanie technologii wspierających system 
Galileo oraz jego zastosowania.

Poprawka 52
Załącznik I, część I, sekcja „Tematy”, punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)”, podpunkt 

„Uzasadnienie”, ustęp 4

Tematy i działania przedstawione poniżej 
mają istotne znaczenie dla przemysłu, jak 
również uwzględniają w sposób 
zintegrowany potrzeby decydentów 
politycznych obejmujące aspekty 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
polityki transportowej.  Dodatkowo 
wsparcie zostanie udzielone w celu 
sprostania zarówno istniejącym, jak i 
nowym potrzebom politycznym, na przykład 
dotyczącym rozwoju polityki transportu 
morskiego.

Tematy i działania przedstawione poniżej 
mają istotne znaczenie dla przemysłu, jak 
również uwzględniają w sposób 
zintegrowany potrzeby decydentów 
politycznych obejmujące aspekty 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
polityki transportowej.  Dodatkowo 
wsparcie zostanie udzielone w celu 
sprostania zarówno istniejącym, jak i 
nowym potrzebom politycznym, na przykład 
dotyczącym rozwoju polityki transportu 
morskiego lub wprowadzania europejskiej 
przestrzeni powietrznej.

Poprawka 53
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)”, podpunkt  

„Działania”, punktator „Aeronautyka i transport lotniczy”, tiret 3

– Zapewnianie zadowolenia i
bezpieczeństwa klientów: poprawa 
komfortu pasażerów, innowacyjne usługi 
pokładowe i bardziej sprawna odprawa 
pasażerów; poprawa wszystkich aspektów 
bezpieczeństwa transportu lotniczego; 
większy wybór statków powietrznych, od 
szerokokadłubowych do małych samolotów. 

- Zapewnianie klientów:   poprawa 
wszystkich aspektów bezpieczeństwa 
transportu lotniczego; większy wybór 
statków powietrznych, od 
szerokokadłubowych do małych samolotów.

Uzasadnienie

EU research funding to air transport is justified only as regards customer safety aspects.

Poprawka 54
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)”, podpunkt  

„Działania”, punktator „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)”, tytuł

• Transport powierzchniowy (kolejowy, • Zrównoważony transport 
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drogowy i wodny) powierzchniowy (kolejowy, drogowy i 
wodny)

Uzasadnienie

Similar as in the 6FPRD, the heading should include the word 'sustainable', as Art. 6 of the 
Treaty obliges to integrate sustainable development into e.g. the research- and transport-
sectors.

Poprawka 55
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)”, podpunkt  

„Działania”, punktator „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)”, tiret 2

– Pobudzanie zmian metod transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych:  rozbudowa innowacyjnych, 
intermodalnych i interoperacyjnych 
regionalnych i krajowych sieci, infrastruktur 
i systemów transportowych w Europie; 
internalizacja kosztów;  wymiana informacji 
pomiędzy pojazdem/statkiem a 
infrastrukturą transportową; optymalizacja 
wydajności infrastruktury.

– Pobudzanie zmian metod transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych:  rozbudowa
zrównoważonych, innowacyjnych, 
intermodalnych i interoperacyjnych 
regionalnych i krajowych sieci, infrastruktur 
i systemów transportowych w Europie; 
internalizacja kosztów;  wymiana informacji 
pomiędzy pojazdem/statkiem a 
infrastrukturą transportową; optymalizacja 
wydajności infrastruktury.

Poprawka 56
Załącznik I, część I, sekcja  „Tematy”, punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)”, podpunkt  

„Działania”, punktator „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)”, tiret 3

– Zapewnienie zrównoważonej mobilności 
miejskiej:  innowacyjne systemy 
organizacyjne, łącznie z korzystnymi dla 
środowiska i bezpiecznymi pojazdami i 
niezanieczyszczającymi środkami 
transportu, nowe środki transportu 
publicznego i racjonalizacja prywatnego 
transportu, infrastruktura komunikacyjna, 
zintegrowane miejskie planowanie 
przestrzenne i planowanie transportu.

– Zapewnienie zrównoważonej mobilności 
miejskiej:  innowacyjne systemy 
organizacyjne, łącznie z mniej 
zanieczyszczającymi i bezpieczniejszymi
pojazdami i niezanieczyszczającymi 
środkami transportu, nowe środki transportu 
publicznego i/lub zbiorowego
uwzględniające wydajność całego łańcucha 
mobilności (transport publiczny/zbiorowy, 
wspólne użytkowanie samochodów lub 
pooling, chodzenie, jazda na rowerze), 
dostępność (w tym dla osób 
niepełnosprawnych, dzieci i osób starszych)  
racjonalizacja prywatnego transportu, 
intermodalność, zarządzanie popytem, 
infrastruktura komunikacyjna, zintegrowane 
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miejskie planowanie przestrzenne i 
planowanie transportu.

Uzasadnienie

It is important that the entire intermodal chain is taken into consideration for making urban 
transport research more efficient. Non-motorized mobility, for instance walking and cycling, 
should be an important focus of transport research.

Poprawka 57
Załącznik II, sekcja “Współpraca”, linia 2

Żywność, rolnictwo i 
biotechnologia

(w mln EUR)
2455

Żywność, rolnictwo i 
biotechnologia

(w mln EUR)
2455;

do połowy tej kwoty zostanie wydane na 
projekty biotechnologiczne.

Poprawka 58
Załącznik II, sekcja “Współpraca”, linia 5

Energia
(w mln EUR)

2931 Energia
(w mln EUR)

2931;
Nie mniej niż 80% tej kwoty zostanie 
przeznaczone na działania w zakresie 
wydajności energetycznej i energii 
odnawialnej.

Poprawka 59
Załącznik II, sekcja “Współpraca”

Tekst proponowany przez Komisję
_________________________________

ZAŁĄCZNIK II ORIENTACYJNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE 
PROGRAMAMY

Orientacyjny podział na poszczególne programy (w mln EUR):
Współpraca* 44432

Zdrowie 8317
Żywność, rolnictwo i biotechnologia 2455

Technologie informacyjne i komunikacyjne 12670
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 4832
Energia 2931
Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) 2535
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Transport (łącznie z aeronautyką) 5940
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 792
Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 3960

Poprawka Parlamentu
_________________________________

ZAŁĄCZNIK II ORIENTACYJNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE 
PROGRAMAMY

Orientacyjny podział na poszczególne programy (w mln EUR):
Współpraca* 47214

Zdrowie 9099
Żywność, rolnictwo i biotechnologia 2455

Technologie informacyjne i komunikacyjne 12670
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 4832
Energia 3931
Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) 3535
Transport (łącznie z aeronautyką) 5940
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 792
Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 3960

Uzasadnienie

The total budget for Cooperation is increased by 2782 million EURO which corresponds to 
the Draftsman's proposal for cuts in the Euratom programme budget. Both Energy and 
Environment titles have been increased by 1 billion EURO and Health by 782 million EURO.


