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Posiedzenie plenarne – druga sesja kwietniowa w 2019 r.

Ustanowienie i wdrożenie programu „Horyzont
Europa”
Parlament i Rada osiągnęły częściowe porozumienie w sprawie programu ramowego w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz jego szczegółowego programu realizacji. Celem jest
zlikwidowanie luki badawczej w UE, a jednocześnie wspieranie doskonałości, priorytetowe traktowanie małych
i średnich przedsiębiorstw oraz poszerzenie zakresu badań.

Kontekst

7 czerwca 2018 r. w kontekście wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 Komisja Europejska
przedstawiła wniosek dotyczący następnego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji.
Pakiet „Horyzont Europa” zawiera wnioski dotyczące programu ramowego „Horyzont Europa”
ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania, a także programu szczegółowego służącego
realizacji programu „Horyzont Europa”. Program „Horyzont Europa” ma zastąpić obecny program
„Horyzont 2020”, którego realizacja dobiega końca 31 grudnia 2020 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
We wniosku przewidziano pulę środków finansowych przeznaczonych na program „Horyzont Europa” w
wysokości 84,5 mld EUR lub 94,1 mld EUR (w cenach bieżących) na lata 2021–2027. Celem programu
„Horyzont Europa” jest wzmocnienie dziedzin nauki, technologii i innowacji w UE, wspieranie
konkurencyjności przemysłowej oraz realizacja priorytetów strategicznych UE (np. dotyczących zmiany
klimatu). Program opiera się na trzech filarach (otwarta nauka, globalne wyzwania i konkurencyjność
przemysłowa oraz otwarte innowacje) i zawierać będzie nowe elementy, takie jak Europejska Rada ds.
Innowacji (punkt kompleksowej obsługi, którego celem jest wspieranie projektów innowacji wysokiego
ryzyka służących tworzeniu rynku) oraz ogólnounijne misje badawcze. Szacuje się, że w latach 2021–2027
program „Horyzont Europa” mógłby wygenerować do 100 000 nowych miejsc pracy w dziedzinie badań
naukowych i innowacji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament głosował nad sprawozdaniami Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w sprawie
programu ramowego „Horyzont Europa” (sprawozdawca: Dan Nica, S&D, Rumunia) oraz związanego z nim
programu szczegółowego (sprawozdawca: Christian Ehler, PPE, Niemcy) podczas sesji plenarnej w grudniu
2018 r.
Podczas negocjacji trójstronnych w marcu 2019 r. Parlament i Rada osiągnęły częściowe porozumienie.
Parlament uznał za kwestię priorytetową, by państwa członkowskie osiągające słabe wyniki w dziedzinie
badań naukowych i innowacji uczestniczyły w programie, w szczególności poprzez zmniejszenie istniejącej
luki w wynagrodzeniach pomiędzy naukowcami w całej UE oraz zwiększenie budżetu przeznaczonego na
upowszechnianie doskonałości i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Przewidziano
również większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym przedsiębiorstw typu startup, przy czym co najmniej 70% budżetu Europejskiej Rady ds. Innowacji zostanie przeznaczone na MŚP.
Uzgodniono pięć potencjalnych priorytetowych dziedzin badań: przystosowanie się do zmiany klimatu,
choroby nowotworowe, zdrowe morza, oceany i inne akweny, inteligentne miasta neutralne dla klimatu, a
także zdrowa gleba i żywność. W programie „Horyzont Europa” położony zostanie większy nacisk na nauki
społeczne, humanistyczne i przemysł kreatywny. Porozumienie przewiduje również, że co najmniej 35%
budżetu programu „Horyzont Europa” przyczyni się do osiągania celów dotyczących klimatu.
Porozumienie nie obejmuje jednak szczegółowych ustaleń dotyczących budżetu programu, ponieważ są
one częścią negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, które będą

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Cemal Karakas, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów
PE 637.904 – kwiecień 2019 r.

PL

EPRS

Ustanowienie i wdrożenie programu „Horyzont Europa”

kontynuowane w nowej kadencji parlamentarnej. W tym względzie Parlament przyjął ambitniejsze
podejście niż to przedstawione we wniosku Komisji, zwracając się do Rady o zwiększenie budżetu programu
„Horyzont Europa” do kwoty 120 mld EUR lub 135,25 mld EUR (w cenach bieżących).
Sprawozdania w pierwszym czytaniu: 2018/0224(COD) i
2018/0225(COD); Komisja przedmiotowo właściwa: ITRE;
Sprawozdawcy: Dan Nica (S&D, Rumunia) i Christian Ehler
(PPE, Niemcy). Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w briefingach z cyklu „Opracowywanie prawa UE”
poświęconych programowi „Horyzont Europa” i programowi
szczegółowemu służącemu jego realizacji.
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