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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Badania naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa to istotny aspekt programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) – „Horyzont 2020”. Zostały one 
uwzględnione we wniosku Komisji w kategorii „Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” w ramach priorytetu „Wyzwania społeczne”. 

Bezpieczne społeczeństwa powinny być w stanie chronić wolność i bezpieczeństwo Europy 
i jej obywateli. Badania i innowacje mogą wyraźnie odgrywać istotną rolę wiodącą 
i wspomagającą, choć nie mogą samodzielnie zagwarantować bezpieczeństwa. Działania 
w zakresie badań i innowacji powinny mieć na celu zapobieganie zagrożeniom 
bezpieczeństwa, ich powstrzymywanie, przygotowanie na nie oraz ochronę przed nimi. 
Ponadto bezpieczeństwo wiąże się z fundamentalnymi wyzwaniami, których nie można 
podjąć w sposób niezależny i sektorowy, ale które wymagają ambitniejszych, 
skoordynowanych i całościowych podejść. Badania naukowe i innowacje mają fundamentalne 
znaczenie w sektorze bezpieczeństwa i obrony jako podstawa konkurencyjności i odporności 
europejskiego przemysłu obronnego. Mają również szczególne znaczenie dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020”.

W związku z tym sprawozdawca uznaje, że art. 16 ust. 2 jest szczególnie problematyczny, 
ponieważ stanowi on, że: „Działania w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzone 
w ramach programu „Horyzont 2020” skupiają się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.” 
Takie brzmienie wyklucza z programu wszelkie rodzaje badań naukowych poświęconych 
obronności. Sprawozdawca uważa, że działania w zakresie badań naukowych i innowacji 
prowadzone w ramach programu „Horyzont 2020” nie powinny skupiać się wyłącznie na 
zastosowaniach cywilnych z uwagi na znaczenie rosnącej liczby technologii podwójnego 
zastosowania oraz zwiększenie synergii i komplementarności między europejskimi 
programami badań w zakresie obronności i bezpieczeństwa cywilnego. Sprawozdawca 
zwraca się zatem o zmianę art. 16 ust. 2, tak aby możliwe były zastosowania w dziedzinie 
obrony w kontekście technologii podwójnego zastosowania. 

W ramach programu „Horyzont 2020” należy wspierać badania naukowe i innowacje 
związane ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony, zgodnie z art. 42 ust. 2 i art. 45 
Traktatu o Unii Europejskiej. W tym celu program ten powinien umożliwiać spełnienie 
wymogów związanych z obronnością w zakresie działalności badawczej i innowacyjnej 
poświęconej technologii podwójnego zastosowania. Działania te powinny mieć na celu 
budowanie potencjału koniecznego do utrzymywania pokoju, zapobiegania konfliktom i 
wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego oraz do zarządzania kryzysowego. Dlatego
należy uznać zasadniczą rolę Europejskiej Agencji Obrony, ponieważ jest ona głównym 
partnerem Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o określanie potrzeb w zakresie potencjału, 
tworzenie synergii, unikanie duplikacji i wspieranie standaryzacji. Można by zatem zwrócić 
się do Europejskiej Agencji Obrony i Komisji, by przedstawiły przed końcem roku − w 
oparciu o zadania przydzielone przez Radę w ostatnich konkluzjach − konkretne propozycje 
w tej dziedzinie, obejmujące obszar badań naukowych i technologii. 

Sprawozdawca pragnie również podkreślić wagę struktury i wdrażania programu „Horyzont 
2020”. W odniesieniu do priorytetu „Wyzwania społeczne”, choć wybrane tematy i ich 
pogrupowanie odpowiadają aktualnym globalnym problemom, istnieje wątpliwość co do 
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zaproponowanej kombinacji zagadnień w ramach wyzwania „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Sprawozdawca uważa, że problematyka bezpieczeństwa i 
obrony byłaby lepiej potraktowana, gdyby utrzymano badania w dziedzinie bezpieczeństwa 
jako odrębny element programu „Horyzont 2020”. Ponadto zakres zagadnienia 
„Bezpieczeństwo” powinien zostać rozszerzony, aby odzwierciedlić konieczność transferu 
innowacji i technologii między sektorem cywilnym i obronnym. W tym kontekście obronność 
jest definiowana jako metoda prewencyjna, umożliwiająca społeczeństwom zapobieganie 
wszelkim rodzajom kryzysów i obronę przed nimi. Traktaty unijne przewidują w każdym 
razie możliwość badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Realizacja tych 
postanowień zależy od woli politycznej.

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
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Parlament Europejski w szeregu 
rezolucji przypominał o znaczeniu badań 
naukowych i innowacji w sektorze 
bezpieczeństwa i obrony jako podstawy 
konkurencyjności i odporności 
europejskiego przemysłu obronnego oraz 
o ich znaczeniu dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w zakresie 
trwałego wzrostu. Parlament wskazał 
wzajemne dodatkowe korzyści, 
dopełnianie się i synergię programów 
badawczych w sektorze cywilnym i 
obronnym, podkreślił fundamentalną rolę 
Europejskiej Agencji Obrony w 
koordynowaniu i planowaniu wspólnych 
badań naukowych w dziedzinie obrony 
oraz zaakcentował korzyści płynące ze 
współpracy badawczej w odniesieniu do 
poprawy interoperacyjności. Zachęcał 
ponadto Komisję, Europejską Agencję 
Obrony i Europejską Agencję Kosmiczną 
do dalszej koordynacji w obrębie 
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europejskich ram współpracy. Podkreślił 
w szczególności, że wszelka finansowana 
przez Unię działalność badawcza w 
dziedzinie obrony powinna skupiać się na 
rozwoju zdolności zarządzania 
kryzysowego w UE i badaniach nad 
technologiami podwójnego zastosowania z 
uwagi na to, że personel wojskowy i 
cywilny jest narażony na podobne 
zagrożenia, więc musi mieć porównywalne 
zdolności. Parlament Europejski zwrócił 
również uwagę na postanowienia art. 185 
TFUE, przewidujące udział Unii 
Europejskiej w istniejących programach 
badawczych i rozwojowych podjętych 
przez kilka państw członkowskich, które to 
programy mogłyby zostać wykorzystane w 
celu przyspieszenia rozwoju zdolności 
wymaganych podczas misji i operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Rada Unii Europejskiej w 
konkluzjach w sprawie łączenia i 
udostępniania zdolności wojskowych, 
przyjętych na posiedzeniu w dniach 22-23 
marca 2012 r. uznała szerszy wpływ 
obronności na technologie, innowacje i 
wzrost oraz ze szczególnym 
zaniepokojeniem zauważyła ogólny 
spadek inwestycji w badania i technologie 
obronnościowe, a także wpływ tego 
zjawiska na zdolność Europy, by w 
przyszłości rozwijać możliwości 
obronnościowe. Rada potwierdziła swoją 
wolę popierania współpracy w dziedzinie 
badań i technologii. Zachęciła Europejską 
Agencję Obrony i Komisję, aby szukały 
synergii z polityką europejską, zwłaszcza 
w dziedzinie badań i technologii, także w 
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ramach nowego europejskiego programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
technologii („Horyzont 2020”). 
Stwierdziła, że pomoże to wzmocnić 
obronnościową bazę przemysłową i 
technologiczną w Europie. Również w 
oświadczeniu z dnia 11 grudnia 2008 r. w 
sprawie wzmocnienia zdolności Rada Unii 
Europejskiej podkreśliła, że badania i 
technologie mają zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia niezbędnej zdolności, jak 
też dla przyszłości europejskiego sektora 
obrony i jego globalnej konkurencyjności. 
Wyraziła ponadto życzenie, by nadal 
zapewniano synergię między działalnością 
prowadzoną w ramach programu w 
zakresie badań i rozwoju oraz w dziedzinie 
obrony, aby odzwierciedlić dwoistość 
cywilnych i obronnych rozwiązań 
technologicznych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „Horyzont 2020” - program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem 
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: utworzeniu doskonałej bazy 
naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii do 
osiągania światowej klasy wybitnych 
osiągnięć naukowych, promowaniu 
wiodącej pozycji w przemyśle w celu 
wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP, i 
innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, aby zareagować 
bezpośrednio na wyzwania określone w 
strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie 
działań obejmujących pełny cykl od badań 
po rynek. Program „Horyzont 2020” 
powinien wspierać wszystkie etapy 
łańcucha innowacji, zwłaszcza działania 
bliższe rynkowi, w tym innowacyjne 

11. „Horyzont 2020” - program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem 
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: utworzeniu doskonałej bazy 
naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii do 
osiągania światowej klasy wybitnych 
osiągnięć naukowych, promowaniu 
wiodącej pozycji w przemyśle w celu 
wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP, i 
innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, aby zareagować 
bezpośrednio na wyzwania określone w 
strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie 
działań obejmujących pełny cykl od badań 
po rynek. Program „Horyzont 2020” 
powinien wspierać wszystkie etapy 
łańcucha innowacji, zwłaszcza działania 
bliższe rynkowi, w tym innowacyjne 
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instrumenty finansowe, jak również 
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 
oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

instrumenty finansowe, jak również 
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 
oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
po ich wykorzystanie handlowe. Obejmuje 
to badania wspierające interesy w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony Unii i jej państw 
członkowskich. Priorytety programu 
„Horyzont 2020” powinny również być 
wspierane poprzez program badawczo-
szkoleniowy w dziedzinie jądrowej na 
podstawie traktatu Euratom.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, globalna 
nawigacja satelitarna i globalny 
monitoring, środowisko, konkurencyjność 
i MŚP, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
kultura i media, a także z funduszami 
polityki spójności i polityką rozwoju 
obszarów wiejskich, co może w 
szczególności pomóc we wzmocnieniu 
krajowych i regionalnych zdolności w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne,
polityka obrony, kultura i media, a także z 
funduszami polityki spójności i polityką 
rozwoju obszarów wiejskich, co może w 
szczególności pomóc we wzmocnieniu 
krajowych i regionalnych zdolności w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) W ramach programu „Horyzont 
2020” należy wspierać badania naukowe i 
innowacje związane ze wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony, zgodnie z art. 42 
ust. 3 i art. 45 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W tym celu program 
powinien obejmować związane z 
obronnością wymogi dotyczące badań i 
innowacji w zakresie technologii 
podwójnego zastosowania oraz należy w 
jego ramach ustanowić konkretnie 
ukierunkowane wspólne działania 
badawczo-rozwojowe na podstawie art. 
185 TFUE. Działania te powinny mieć na 
celu budowanie potencjału koniecznego 
do utrzymywania pokoju, zapobiegania 
konfliktom i wzmacniania bezpieczeństwa 
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międzynarodowego oraz do zarządzania 
kryzysowego. Należy w tym kontekście 
uznać rolę Europejskiej Agencji Obrony.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje.

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z międzynarodowymi,
krajowymi i regionalnymi programami 
wspierającymi badania naukowe i 
innowacje.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje. 

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje. Powinny one 
obejmować synergię między 
technologiami cywilnymi i obronnymi, a 
zwłaszcza ułatwianie badań i innowacji 
dotyczących technologii podwójnego 
zastosowania oraz technologii 
pomostowych.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju. 
Wszelkie formy współpracy z państwami 
trzecimi powinny uwzględniać interesy w 
zakresie bezpieczeństwa i obrony Unii i jej 
państw członkowskich. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
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wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji. W razie potrzeby doradztwem 
powinny służyć służby publiczne, jak np. 
Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy również w pełni uwzględnić 
stosowne aspekty agend badań naukowych 
i innowacji ustanowionych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

(2) Należy również w pełni uwzględnić 
stosowne aspekty agend badań naukowych 
i innowacji ustanowionych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania, europejskie partnerstwa 
innowacyjne i europejskie podmioty 
zajmujące się programami badawczymi, 
takie jak Europejska Agencja Obrony i 
Europejska Agencja Kosmiczna.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy wykluczyć wszelkie konflikty 
interesów między rolą doradczą a 
udziałem w programie „Horyzont 2020”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od 
wynalazku po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności 
naukowców, jak również na synergię 
między technologiami cywilnymi i 
obronnymi, a zwłaszcza ułatwianie badań 
i innowacji dotyczących technologii 
podwójnego zastosowania oraz 
technologii pomostowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
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naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

naukowca, na ułatwienie międzynarodowej 
i międzysektorowej mobilności 
naukowców, a także na osiągnięcie 
odpowiedniej niezależności 
technologicznej na szczeblu europejskim.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Z programu „Horyzont 2020” 
wyłączone są podmioty prawne (w tym 
wszelkie podmioty powiązane), których 
udział – z uwagi na realizowane przez nie 
cele, ich siedzibę, charakter lub miejsce 
prowadzenia działalności – sprawiłby, że 
Unia Europejska uznałaby za zgodne z 
prawem okoliczności powstałe w wyniku 
poważnego naruszenia prawa 
międzynarodowego (w tym 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego) lub wspomagałaby 
utrzymywanie takich okoliczności, jeżeli 
takie naruszenie zostało potwierdzone 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
wyrokiem lub opinią doradczą 
Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Działania w zakresie badań naukowych 
i innowacji prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” skupiają się
wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.

(2)Działania w zakresie badań naukowych 
i innowacji prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” skupiają się
głównie na zastosowaniach cywilnych.



PE492.560v03-00 14/31 AD\912766PL.doc

PL

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcia celów polityki zewnętrznej i 
rozwojowej Unii i uzupełnienia 
programów zewnętrznych i rozwojowych. 

(c) wsparcia celów polityki zewnętrznej i 
rozwojowej Unii i uzupełnienia 
programów zewnętrznych i rozwojowych. 
Wszelkie formy współpracy z państwami 
trzecimi uwzględniają interesy w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony Unii i jej państw 
członkowskich.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponadto w ramach programu 
„Horyzont 2020”, jako element celu 
szczegółowego „Integracyjne,
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa”
określonego w części III pkt 6.3.2 lit. d) 
załącznika I realizuje się działania 
przekrojowe i horyzontalne, promujące 
strategiczny rozwój współpracy
międzynarodowej.

(3) Ponadto w ramach celów „Europa w 
zmieniającym się świecie – integracyjne i
innowacyjne społeczeństwa” oraz 
„Bezpieczne społeczeństwa – ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli” określonych odpowiednio w 
części III pkt 6.3.2 lit. d) i pkt 6.3.3 lit. a)-
e) załącznika I realizuje się działania 
przekrojowe i horyzontalne, promujące 
strategiczny rozwój współpracy i działania 
promujące synergię z programami 
badawczymi innych agencji, takich jak 
Europejska Agencja Obrony i Europejska 
Agencja Kosmiczna.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja składa sprawozdania na temat 
wyników monitorowania i upowszechnia te 

2. Komisja składa sprawozdania na temat 
wyników monitorowania i upowszechnia te 
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wyniki. wyniki. W szczególności przekazuje je 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) integracyjne, innowacyjne i bezpieczne
społeczeństwa.

(f) Europa w zmieniającym się świecie –
integracyjne i innowacyjne społeczeństwa.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) Bezpieczne społeczeństwa – ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne
i bezpieczne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Europa w zmieniającym 
się świecie – integracyjne i innowacyjne 
społeczeństwa”. Wsparcie będzie również 
ukierunkowane na zapewnienie solidnej 
podstawy faktograficznej dla kształtowania 
polityki na poziomie międzynarodowym, 
Unii, krajowym i regionalnym. Ze względu 
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globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
współpraca międzynarodowa. Ponadto w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne,
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe wsparcie 
dla współpracy międzynarodowej.

na globalny charakter wielu z tych 
wyzwań, integralną część działań 
podejmowanych w związku z każdym z 
nich stanowić będzie współpraca 
międzynarodowa. Ponadto w ramach celu 
szczegółowego „Europa w zmieniającym 
się świecie – integracyjne i innowacyjne 
społeczeństwa” zapewnione zostanie 
przekrojowe wsparcie dla współpracy 
międzynarodowej.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 17 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy „Integracyjne,
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
obejmuje również działanie w zakresie 
eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji, ze szczególnymi 
środkami służącymi uwolnieniu potencjału 
doskonałości działań w mniej rozwiniętych 
regionach Unii.

Cel szczegółowy „Europa w zmieniającym 
się świecie integracyjne i innowacyjne 
społeczeństwa” obejmuje również 
działanie w zakresie eliminacji różnic 
w dostępie do badań naukowych 
i innowacji, ze szczególnymi środkami 
służącymi uwolnieniu potencjału 
doskonałości działań w mniej rozwiniętych 
regionach Unii.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te przyczynią się to osiągnięcia 
celów inicjatyw przewodnich strategii
„Europa 2020” – „Unii innowacji”,
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji”, „Europejskiej agendy 
cyfrowej” oraz celów Unii związanych z
polityką w zakresie przestrzeni 
kosmicznej.

Działania te przyczynią się to osiągnięcia 
celów inicjatyw przewodnich strategii
„Europa 2020” – „Unii innowacji”,
„Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów”, „Polityki przemysłowej 
w erze globalizacji”, „Europejskiej agendy 
cyfrowej” oraz celów związanych 
z flagowymi programami kosmicznymi 
Unii: Galileo i GMES.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.6.3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

(c) Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi oraz wkład Unii w GMES, 
europejski program nawigacji satelitarnej 
Galileo lub IPCC w odniesieniu do kwestii 
dotyczących zmiany klimatu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 3 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby i niepełnosprawność nie 
zatrzymują się na granicach państw.
Odpowiednia reakcja na poziomie 
europejskim na kwestie badań naukowych i 
innowacji może wnieść zasadniczy wkład 
w sprostanie tym wyzwaniom, zapewnić 
lepsze zdrowie i dobrostan wszystkim 
obywatelom oraz dać Europie pozycję 
lidera na szybko zmieniających się 
światowych rynkach innowacji w zakresie 
zdrowia i dobrostanu.

Choroby i niepełnosprawność nie 
zatrzymują się na granicach państw.
Odpowiednia reakcja na poziomie 
europejskim na kwestie badań naukowych i 
innowacji we współpracy z krajami 
trzecimi może i powinna wnieść 
zasadniczy wkład w sprostanie tym
globalnym wyzwaniom, a tym samym 
pomóc w realizacji milenijnych celów 
rozwoju, zapewnić lepsze zdrowie i 
dobrostan wszystkim obywatelom oraz dać
Europie pozycję lidera na szybko 
zmieniających się światowych rynkach 
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innowacji w zakresie zdrowia i dobrostanu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 3 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych i skutecznych produktach, 
strategiach, interwencjach i usługach. 
Ponadto znaczenie tych wyzwań w całej 
Europie, a w wielu przypadkach także w 
skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami.

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych, skutecznych oraz 
dostępnych produktach, strategiach, 
interwencjach i usługach. Ponadto 
znaczenie tych wyzwań w całej Europie, a 
w wielu przypadkach także w skali 
globalnej, wymaga reakcji zapewniającej 
długoterminowe i skoordynowane wsparcie 
współpracy między wybitnymi, 
multidyscyplinarnymi i wielosektorowymi 
zespołami.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. INTEGRACYJNE, INNOWACYJNE I 
BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

6. EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ 
ŚWIECIE – INTEGRACYJNE I
INNOWACYJNE SPOŁECZEŃSTWA
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest wspieranie 
integracyjnych, innowacyjnych i 
bezpiecznych społeczeństw europejskich w 
kontekście bezprecedensowych 
przeobrażeń i nasilających się globalnych 
współzależności.

Celem szczegółowym jest wspieranie 
integracyjnych i innowacyjnych 
społeczeństw europejskich w kontekście 
bezprecedensowych przeobrażeń i 
nasilających się globalnych 
współzależności.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą 
przestępstw pada bezpośrednio nawet 75 
mln osób. W 2010 r. bezpośredni koszt 
przestępczości, terroryzmu, czynów 
bezprawnych, przemocy i katastrof w 
Europie oszacowano na co najmniej 650 
mld EUR (ok. 5 % PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje 
się, że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku 
wydajności w USA o 35 mld USD, 
całkowitej produkcji o 47 mld USD oraz 
wzrostu bezrobocia o prawie 1%. 
Obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje są 
w coraz większym stopniu zaangażowane 
w cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 

skreślony
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obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne i 
stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zbudować integracyjne, innowacyjne i 
bezpieczne społeczeństwa, Europa musi 
reagować rozwijaniem nowej wiedzy, 
technologii i zdolności, a także 
określeniem wariantów strategicznych. 
Takie podejście pomoże Europie sprostać 
nie tylko wyzwaniom wewnętrznym, ale 
też zewnętrznym, przed którymi stoi jako
podmiot aktywny na płaszczyźnie 
międzynarodowej. To z kolei pozwoli 
państwom członkowskim na korzystanie z 
doświadczeń z innych regionów oraz na 
lepsze zdefiniowanie własnych 
szczególnych działań, odpowiadających 
ich odnośnym kontekstom.

Aby zbudować integracyjne i innowacyjne 
społeczeństwa, Europa musi reagować 
rozwijaniem nowej wiedzy, technologii i 
zdolności, a także określeniem wariantów 
strategicznych. Takie podejście pomoże 
Europie sprostać nie tylko wyzwaniom 
wewnętrznym, ale też zewnętrznym, przed 
którymi stoi jako podmiot aktywny na 
płaszczyźnie międzynarodowej. To z kolei 
pozwoli państwom członkowskim na 
korzystanie z doświadczeń z innych 
regionów oraz na lepsze zdefiniowanie 
własnych szczególnych działań, 
odpowiadających ich odnośnym 
kontekstom.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 

Finansowanie unijne zapewniane 
w związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
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zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii, w tym polityki w zakresie 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
reagowania na nie. Będzie się to odbywać 
w koordynacji z działaniami 
bezpośrednimi Wspólnego Centrum 
Badawczego.

zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Będzie się to 
odbywać w koordynacji z działaniami 
bezpośrednimi Wspólnego Centrum 
Badawczego.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 3 – punkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6.3.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.3. Bezpieczne społeczeństwa skreślony
Celem jest wsparcie polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, zaufania 
i prywatności na jednolitym rynku 
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cyfrowym, przy jednoczesnej poprawie 
konkurencyjności sektorów 
bezpieczeństwa, ICT i usług w Unii. 
Zostanie on osiągnięty poprzez rozwój 
innowacyjnych technologii i rozwiązań 
służących eliminacji luk w 
zabezpieczeniach i zapobieganiu 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Te 
zorientowane na realizację misji działania 
będą uwzględniać potrzeby różnych 
użytkowników końcowych (obywateli, 
przedsiębiorstw, organów administracji, w 
tym krajowych i międzynarodowych, 
organów ds. ochrony ludności, organów 
egzekwowania prawa, straży granicznej 
itd.), odzwierciedlając ewolucję zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i ochrony prywatności 
oraz niezbędne aspekty społeczne.
Działania skoncentrują się na:
(a) zwalczaniu przestępczości i 
terroryzmu;
(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;
(c) zapewnieniu bezpieczeństwa 
cybernetycznego;
(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;
(e) zapewnieniu prywatności i wolności w 
Internecie oraz wzmocnieniu społecznego 
wymiaru bezpieczeństwa.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA –
OCHRONA WOLNOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWA EUROPY I JEJ 
OBYWATELI
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6a.1. Cel szczegółowy
Celem szczegółowym jest wspieranie 
bezpiecznych społeczeństw europejskich 
w kontekście bezprecedensowych zmian 
i nasilających się globalnych 
współzależności oraz zagrożeń, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu europejskiej 
kultury wolności i sprawiedliwości.
Istnieje powszechne odczucie braku 
bezpieczeństwa, na które może 
wpływać przestępczość, przemoc, 
terroryzm, klęski żywiołowe lub katastrofy
spowodowane przez człowieka, ataki 
cybernetyczne, naruszenia prywatności 
i inne formy braku porządku społecznego 
i ekonomicznego. Ma to bezpośredni 
wpływ na obywateli i szersze 
oddziaływanie na pojęcia zaufania, opieki 
i komunikacji oraz wiąże się z poziomem 
gotowości i zorganizowania 
społeczeństwa.
Według szacunków co roku w Europie 
ofiarą przestępstw prawdopodobnie pada 
bezpośrednio nawet 75 mln osób1. W 
2010 r. bezpośredni koszt przestępczości, 
terroryzmu, czynów bezprawnych, 
przemocy i katastrof w Europie 
oszacowano na co najmniej 650 mld EUR 
(ok. 5% PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje 
się, że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku 
wydajności w USA o 35 mld USD, 
całkowitej produkcji o 47 mld USD oraz 
wzrostu bezrobocia o prawie 1%. Miało 
ono również znaczne oddziaływanie 
kulturowe i globalne. Obywatele, 
przedsiębiorstwa i instytucje są w coraz 
większym stopniu zaangażowane w 
cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
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prywatności, dotykających osoby fizyczne i 
stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Zmiany charakteru i odczuwania braku 
bezpieczeństwa w życiu codziennym 
prawdopodobnie wpłyną na zaufanie 
obywateli nie tylko do instytucji, lecz także 
do siebie nawzajem.
Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie w 
przypadku ich wystąpienia wymaga 
opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
pobudzania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, 
poszukiwania rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego, podniesienia 
konkurencyjności europejskich sektorów 
bezpieczeństwa i usług w zakresie 
bezpieczeństwa, w tym ICT, oraz 
zapobiegania nadużyciom w zakresie 
prywatności i łamaniu praw człowieka w 
Internecie i gdzie indziej, jak również ich 
zwalczania, przy czym należy zapewnić 
obywatelom europejskim indywidualne 
prawa i swobody.
W ramach tego wyzwania dzięki 
programowi „Horyzont 2020” wspierane 
będą badania naukowe i technologie 
stosowane w dziedzinie bezpieczeństwa 
cywilnego i obronności, jak też badania 
na rzecz zwiększenia europejskiej 
zdolności istotnej w obu tych obszarach. 
W tym celu zakresem badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa zostanie objęte 
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, 
w tym wspólna polityka bezpieczeństwa i 
obrony, a także pełen wachlarz 
technologii podwójnego zastosowania, w 
razie potrzeby przy zaangażowaniu 
Europejskiej Agencji Obrony do 
współpracy z Komisją. Przy wdrażaniu 
badań i innowacji w dziedzinie technologii 
oraz wspólnych działań badawczo-
rozwojowych w ramach tego wyzwania 
szczególna uwaga zostanie poświęcona 
aspektom standaryzacji, rzeczywistej 
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interoperacyjności, kluczowym 
technologiom wspomagającym, 
niezależności strategicznej i 
bezpieczeństwu dostaw dzięki 
utrzymywaniu doskonałości i 
innowacyjności w łańcuchu dostaw 
technologii.
Ponadto, ponieważ polityka 
bezpieczeństwa powinna współgrać z 
różnymi obszarami polityki społecznej, 
ważnym aspektem działań 
podejmowanych w związku z tym 
wyzwaniem będzie wzmocnienie 
społecznego wymiaru badań naukowych 
w zakresie bezpieczeństwa.
6a.2. Uzasadnienie i wartość dodana Unii
Bezpieczeństwo jest uzasadnionym 
przedmiotem zainteresowania Europy i jej 
obywateli, i w tym względzie stanowi dla 
społeczeństwa wielkie wyzwanie. Unia, jej 
obywatele, jej przemysł i jej partnerzy 
międzynarodowi stykają się 
z zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa, 
takimi jak przestępczość, terroryzm, 
nielegalny handel i masowe zagrożenia 
o charakterze antropogenicznym lub 
związane z klęskami żywiołowymi. 
Zagrożenia te mogą przekraczać granice 
i celować w obiekty fizyczne lub przestrzeń 
wirtualną, a ataki mogą mieć różne 
źródła. Ataki, na przykład na systemy 
informacyjne lub komunikacyjne władz 
publicznych i podmiotów prywatnych nie 
tylko podważają zaufanie obywateli do 
systemów informacyjnych i 
komunikacyjnych, powodują bezpośrednie 
straty finansowe i szkody w postaci utraty 
możliwości biznesowych, ale mogą 
również wywrzeć poważny wpływ na 
krytyczną infrastrukturę i usługi, takie jak 
energia, lotnictwo i inne rodzaje 
transportu, zaopatrzenie w wodę 
i żywność, ochronę zdrowia, finanse lub 
telekomunikację.
Zagrożenia te mogą zachwiać 
podwalinami naszego społeczeństwa. 
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Technologia i twórcze projektowanie 
mogą w znaczny sposób przyczynić się do 
możliwości reagowania na te zagrożenia. 
Jednak przy opracowywaniu nowych 
rozwiązań należy pamiętać, że wybrane 
środki muszą być właściwe i odpowiednie 
do zapotrzebowania społecznego, 
w szczególności jeżeli chodzi o gwarancje 
podstawowych praw i swobód 
obywatelskich.
Bezpieczeństwo stanowi także istotne 
wyzwanie gospodarcze. Roczne obroty na 
światowym rynku bezpieczeństwa sięgają 
100 mld euro, z czego 25-35% przypada 
na Europę. Co więcej, pomimo 
aktualnego kryzysu gospodarczego rynek 
ten szybko się rozwija. Zważywszy na 
potencjalne skutki niektórych zagrożeń 
dla usług, sieci i przedsiębiorstw, 
wdrożenie odpowiednich rozwiązań 
z zakresu bezpieczeństwa stało się 
krytyczne dla gospodarki 
i konkurencyjności produkcji 
europejskiej.
Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii i 
europejskiej agendy cyfrowej. Będzie się 
to odbywać w koordynacji z działaniami 
bezpośrednimi Wspólnego Centrum 
Badawczego.
Przy uwzględnieniu specyficznego 
charakteru kwestii bezpieczeństwa zostaną 
wdrożone szczególne ustalenia związane z 
programowaniem i zarządzaniem, w tym 
ustalenia z komitetem, o którym mowa w 
art. 9 decyzji Rady ustanawiającej 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
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(2014-2020). Odnoszące się do kwestii 
bezpieczeństwa informacje niejawne lub 
wrażliwe z innego powodu będą objęte 
ochroną, a w programach prac mogą 
zostać określone szczególne wymagania i 
kryteria dotyczące współpracy 
międzynarodowej. Znajdą one również 
swoje odzwierciedlenie w ustaleniach
dotyczących planowania i zarządzania w 
ramach tego wyzwania, w tym w 
odniesieniu do aspektów procedury 
komitetowej.
Ponadto, z uwagi na to, że celem badań w 
ramach tego wyzwania będą zastosowania 
zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa 
cywilnego, jak i obronności, prowadzona 
będzie aktywna współpraca z Europejską 
Agencją Obrony w odniesieniu do 
wszystkich aspektów związanych z tym 
wyzwaniem. W tym celu Europejska 
Agencja Obrony powinna uczestniczyć w 
ustaleniach dotyczących planowania, 
zarządzania i nadzorowania w ramach 
tego wyzwania, w tym w odniesieniu do 
aspektów dotyczących konsultacji 
pomiędzy służbami i procedury 
komitetowej. Wzmocnione zostaną też 
mechanizmy koordynacji z innymi 
właściwymi agencjami Unii, takimi jak 
FRONTEX, EMSA i Europol, w celu 
poprawy koordynacji programów i polityk 
unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa 
zarówno wewnętrznego, jak i 
zewnętrznego, oraz innych inicjatyw Unii.
6a.3. Ogólny zarys działań
Celem jest wsparcie polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, zaufania 
i prywatności na jednolitym rynku 
cyfrowym, przy jednoczesnej poprawie 
konkurencyjności unijnego sektora 
bezpieczeństwa i usług w dziedzinie 
bezpieczeństwa, w tym ICT. Działania te 
będą obejmować skupienie się na 
działalności badawczo-rozwojowej 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
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nowej generacji, poprzez opracowanie 
innowacyjnych koncepcji i projektów oraz 
gwarantującą interoperacyjność 
normalizację. Zostanie to osiągnięte dzięki 
rozwojowi innowacyjnych technologii 
i rozwiązań służących eliminacji luk 
w zabezpieczeniach i prowadzących do 
zmniejszania zagrożeń bezpieczeństwa. Te 
zorientowane na realizację misji działania 
będą uwzględniać potrzeby różnych 
użytkowników końcowych (obywateli, 
przedsiębiorstw, organów administracji, w 
tym władz krajowych i 
międzynarodowych, organów ds. ochrony 
ludności, organów egzekwowania prawa, 
straży granicznej itd.), odzwierciedlając 
ewolucję zagrożeń dla bezpieczeństwa i 
ochrony prywatności oraz niezbędne 
aspekty społeczne.
W ramach programu „Horyzont 2020” 
wspierane będą następujące badania 
naukowe związane ze wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony:
(i) W ramach programu „Horyzont 2020” 
będzie wspierane skuteczne 
monitorowanie technologiczne nowych 
technologii, które mogą znacznie 
odmienić przyszłe zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony lub warunki 
bezpieczeństwa. W oparciu o to 
monitorowanie rewolucyjne badania 
naukowe, przynoszące wiele wyników, 
wypełnią lukę między innowacyjnymi 
koncepcjami i przełomowymi odkryciami 
a ich zastosowaniami w sektorze 
bezpieczeństwa i obrony.
(ii) W ramach programu „Horyzont 2020” 
będzie wspierana konkretnie 
ukierunkowana działalność badawczo-
rozwojowa prowadzona przez kilka państw 
członkowskich, przy udziale Unii, zgodnie 
z art. 185 TFUE. Celem takich inicjatyw 
będzie skuteczna poprawa europejskich 
zdolności zgodnie z celami polityki państw 
członkowskich Unii, dzięki 
przekształcaniu innowacyjnych 
technologii w faktyczne systemy, 
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zakwalifikowane w drodze testów i 
demonstracji. Współpraca taka będzie się 
opierać na inicjatywie państw 
członkowskich.
Działania skoncentrują się na:
(a) zwiększeniu bezpieczeństwa ochrony 
obywateli – zwalczaniu przestępczości i 
terroryzmu;
(b) ochronie i poprawie odporności 
krytycznej infrastruktury;
(c) wzmocnieniu bezpieczeństwa poprzez 
zarządzanie granicami i ochronę na 
morzu;
(d) zapewnieniu i poprawie 
bezpieczeństwa cybernetycznego;
(e) zwiększeniu odporności Europy na 
kryzysy i katastrofy;
(f) wzmocnieniu społecznego wymiaru 
bezpieczeństwa oraz zapewnieniu 
prywatności i wolności w Internecie; 
(g) zwiększeniu zdolności do prowadzenia 
misji i operacji w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony.
_____________
1 COM(2011)0274 final.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 3 – punkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) wzmocnieniu bezpieczeństwa i 
transformacji konfliktów w krajach 
trzecich za pomocą zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju, dialogu, 
mediacji i pojednania, reformy sektora 
bezpieczeństwa cywilnego;
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