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Ustanowienie i wdrożenie programu 
„Horyzont Europa” 

W 2018 r. w ramach nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący następnego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. 
Program pomoże Unii w budowaniu odporności na przyszłe kryzysy, stawianiu czoła wyzwaniom, takim jak 
zmiana klimatu, oraz we wspieraniu cyfryzacji. Po osiągnięciu wczesnego porozumienia w drugim czytaniu w 
grudniu 2020 r. oczekuje się, że Parlament zagłosuje nad przyjęciem tekstu w kwietniu, kończąc tym samym 
zwykłą procedurę ustawodawczą. Parlament będzie również głosował nad swoją opinią w sprawie wniosku 
towarzyszącego dotyczącego programu szczegółowego służącego realizacji programu. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W czerwcu 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 
„Horyzont Europa”. Rozporządzenie ustanawiające program ramowy „Horyzont Europa” określa cele, 
budżet, formy finansowania unijnego oraz zasady przyznawania takiego finansowania. W programie 
szczegółowym służącym realizacji programu określone zostaną cele operacyjne i rodzaje działań 
przewidzianych na potrzeby realizacji programu „Horyzont Europa”, który będzie się opierał na trzech 
filarach. W ramach filaru „Doskonała nauka” będą wspierane projekty badań pionierskich, stypendia i 
wymiany dla naukowców, a także inwestycje w infrastrukturę badawczą. W ramach filaru „Globalne 
wyzwania i konkurencyjność przemysłu europejskiego” bezpośrednio wspierane będą badania związane z 
wyzwaniami społecznymi i zdolnościami technologicznymi i przemysłowymi oraz będą ustanawiane misje 
badawcze na poziomie UE. Filar ten obejmuje również działania prowadzone przez Wspólne Centrum 
Badawcze Komisji (JRC). Filar „Innowacyjna Europa” ma – poprzez Europejską Radę ds. Innowacji, 
europejskie ekosystemy innowacji i Europejski Instytut Innowacji i Technologii – na celu uczynienie Europy 
liderem w dziedzinie innowacji tworzących rynki, wspieranie ekspansji MŚP oraz sprzyjanie integracji 
przedsiębiorstw, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości. Program „Horyzont 
Europa” ma również na celu zwiększenie uczestnictwa i wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 21 listopada 2018 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego 
przyjęła sprawozdania dotyczące programu ramowego „Horyzont Europa” i powiązanego z nim programu 
szczegółowego. Po pierwszej rundzie negocjacji osiągnięto częściowe wstępne porozumienie z Radą, a 
następnie przyjęto je jako stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu w kwietniu 2019 r. 11 grudnia 2020 
r., już w nowej kadencji, osiągnięto porozumienie w sprawie budżetu. Program „Horyzont Europa” otrzyma 
budżet w wysokości ponad 95,5 mld EUR (w cenach bieżących) na lata 2021–2027 (w tym 5,4 mld EUR z 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy). Parlamentowi udało się uzyskać dodatkowy 1 mld EUR 
dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), a także specjalny budżet dla europejskiego sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Ogółem Parlament uzyskał dodatkowe 4 mld EUR na kluczowe komponenty 
programu „Horyzont Europa”: badania podstawowe (za pośrednictwem ERBN), przeciwdziałanie zmianie 
klimatu, cyfryzacja, wsparcie dla innowacyjnych MŚP oraz europejska infrastruktura badawcza. 
Uwzględniony został również wniosek Parlamentu o włączenie klauzul dotyczących wolności badań i 
wzmocnienie „pieczęci doskonałości”. 16 marca 2021 r. Rada formalnie przyjęła stanowisko w pierwszym 
czytaniu. Następnie w dniu 13 kwietnia komisja ITRE przyjęła zalecenie do drugiego czytania oraz 
sprawozdanie (konsultacyjne) w sprawie programu szczegółowego. Parlament ma głosować nad tymi 
dwoma tekstami na kwietniowej sesji plenarnej.  
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Zalecenie do drugiego czytania: 2018 /0224(COD) i opinia: 
2018/0225(CNS); Sprawozdawcy: Dan Nica (S&D, Rumunia) i 
Christian Ehler (PPE, Niemcy); komisja przedmiotowo 
właściwa: ITRE. 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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