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POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań związanych z 
działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
Komisja może udostępniać instytucjom i 
organom Unii lub organom krajowym 
państw członkowskich wszelkie posiadane 
przez nią użyteczne informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii.

W przypadku działań w ramach celu 
szczegółowego „Bezpieczne społeczeństwa 
– ochrona wolności i bezpieczeństwa 
Europy i jej obywateli” Komisja może 
udostępniać instytucjom i organom Unii 
lub organom krajowym państw 
członkowskich wszelkie posiadane przez 
nią użyteczne informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stosowny program prac może 
ograniczać uczestnictwo podmiotów 
prawnych posiadających siedzibę w
państwach trzecich w programie
„Horyzont 2020” lub jego częściach, jeżeli 
warunki uczestnictwa podmiotów 
prawnych z państw członkowskich w 
programach badawczych i innowacyjnych 
państwa trzeciego uznaje się za szkodliwe 
dla interesów Unii.

2. Stosowny program prac może 
ograniczać uczestnictwo w programie
„Horyzont 2020” lub jego częściach 
podmiotów prawnych, które z uwagi na 
charakter swojej działalności, realizowane
cele lub miejsca prowadzenia działalności 
mogłyby utrudniać Unii wywiązywanie się 
z prawnych zobowiązań wynikających z 
prawa międzynarodowego.

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Program „Horyzont 2020” wyklucza 
udział podmiotów prawnych (w tym 
wszelkich podmiotów powiązanych), 
których udział – z uwagi na realizowane 
przez nie cele, ich siedzibę, charakter lub 
miejsce prowadzenia działalności –
sprawiłby, że Unia uznałaby za zgodne z 
prawem lub wspomagałaby utrzymywanie 
okoliczności powstałych w wyniku 
poważnego naruszenia prawa 
międzynarodowego (w tym 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego), jeżeli takie naruszenie 
stwierdzono w rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, w wyroku lub opinii 
doradczej Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu wspólnego finansowania działań 
można ogłaszać wspólne zaproszenia do 
składania wniosków z państwami trzecimi 
lub z ich organizacjami naukowymi i 
technologicznymi oraz agencjami lub z 
organizacjami międzynarodowymi. Ocena 
i wybór wniosków będą się odbywać w 
drodze uzgodnionych wspólnych procedur 
oceny i wyboru. Takie procedury oceny i 
wyboru muszą gwarantować zgodność z 
zasadami określonymi w tytule VI 
rozporządzenia (UE) XX/2012 
[rozporządzenie finansowe] oraz 
angażować zrównoważoną grupę 
niezależnych ekspertów wyznaczonych 
przez każdą ze stron.

1. W celu wspólnego finansowania działań
w obszarach o ewidentnej europejskiej 
wartości dodanej można ogłaszać wspólne 
zaproszenia do składania wniosków z 
państwami trzecimi lub z ich organizacjami 
naukowymi i technologicznymi oraz 
agencjami lub z organizacjami 
międzynarodowymi. Ocena i wybór 
wniosków będą się odbywać w drodze 
uzgodnionych wspólnych procedur oceny i 
wyboru. Takie procedury oceny i wyboru 
muszą gwarantować zgodność z zasadami 
określonymi w tytule VI rozporządzenia
(UE) XX/2012 [rozporządzenie finansowe] 
oraz angażować zrównoważoną grupę 
niezależnych ekspertów wyznaczonych 
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przez każdą ze stron.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zlecenie podwykonawstwa na realizację 
niektórych elementów działania jest 
ograniczone do przypadków 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji.

4. Zlecenie podwykonawstwa na realizację 
niektórych elementów działania jest 
ograniczone do przypadków 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji. Stosowane przez beneficjentów 
zasady dotyczące podwykonawstwa nie 
powinny powodować dyskryminacji wśród 
państw członkowskich.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podatek od wartości dodanej („VAT”), 
który nie podlega zwrotowi zgodnie z 
właściwymi przepisami krajowymi w 
zakresie VAT, uznaje się za koszt 
kwalifikowalny.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie ustala się w oparciu o 
praktyki w zakresie księgowania kosztów 
stosowane zwyczajowo przez uczestnika.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze, 
organizacje normalizacyjne lub 
przedsiębiorstwa w celu utworzenia bazy 
danych kandydatów.

Niezależnych ekspertów wskazuje się i 
wybiera na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków kierowanych do osób 
fizycznych oraz zaproszeń kierowanych do 
odnośnych organizacji, takich jak krajowe 
agencje badawcze, instytucje badawcze,
uniwersytety, organizacje normalizacyjne, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego
lub przedsiębiorstwa w celu utworzenia 
bazy danych kandydatów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia rozsądnej równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Przy wyznaczaniu niezależnych ekspertów 
podejmuje się właściwe środki w celu 
zapewnienia kompetencji oraz równowagi 
płci i równowagi geograficznej.
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