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POPRAWKI

Komisja Budżetowa 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 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Europie oraz powinien 
odzwierciedlać strategiczną wizję zawartą 
w komunikacie Komisji z dnia 6 
października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników.

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie doskonałości w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji,
wiodącej pozycji w przemyśle, wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Europie 
oraz powinien odzwierciedlać strategiczną 
wizję zawartą w komunikacie Komisji z 
dnia 6 października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników. Jednocześnie program 
„Horyzont 2020” powinien uwzględniać 
konieczność rozróżnienia różnego rodzaju 
beneficjentów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Program „Horyzont 2020” powinien 
wspierać tworzenie i funkcjonowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej, w 
której będzie możliwy swobodny przepływ 
naukowców, wiedzy naukowej i 
technologii, poprzez wzmacnianie 

(3) Program „Horyzont 2020” powinien 
wspierać tworzenie i funkcjonowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej, w 
której będzie możliwy swobodny przepływ 
naukowców, wiedzy naukowej i 
technologii, poprzez wzmacnianie 
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współpracy między Unią a jej państwami 
członkowskimi, zwłaszcza dzięki 
zastosowaniu spójnego zbioru zasad.

współpracy między Unią a jej państwami 
członkowskimi, zwłaszcza dzięki 
zastosowaniu spójnego i przejrzystego
zbioru zasad.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny odpowiednio odzwierciedlać 
zalecenia Parlamentu Europejskiego, 
podsumowane w „Sprawozdaniu w 
sprawie uproszczeń w realizacji 
programów ramowych w zakresie badań 
naukowych”, oraz Rady, odnoszące się do 
uproszczenia administracyjnych i 
finansowych wymogów programów 
ramowych w zakresie badań naukowych.
Zasady powinny zapewniać ciągłość 
środków upraszczających wprowadzonych 
już w decyzji nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego 
programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013) oraz dalsze postępy pod względem 
zmniejszania obciążenia administracyjnego 
dla beneficjentów i ograniczania 
złożoności przepisów finansowych, w celu 
zmniejszenia liczby błędów finansowych.
W zasadach należy również należycie 
uwzględnić obawy i zalecenia środowiska 
naukowego przedstawione podczas debaty 
zainicjowanej komunikatem Komisji z dnia 
29 kwietnia 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „O uproszczeniach w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych” oraz 
przygotowaną później zieloną księgą z dnia 

(4) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny odpowiednio odzwierciedlać 
zalecenia Parlamentu Europejskiego, 
podsumowane w „Sprawozdaniu w 
sprawie uproszczeń w realizacji 
programów ramowych w zakresie badań 
naukowych”, oraz Rady, odnoszące się do 
uproszczenia administracyjnych i 
finansowych wymogów programów 
ramowych w zakresie badań naukowych.
W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie inwestowania w 
przyszłość – nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej1

Parlament Europejski wezwał ponadto do 
radykalnego uproszczenia unijnego 
systemu finansowania badań naukowych i 
innowacji, podkreślając, że każdemu 
zwiększeniu środków powinno towarzyszyć 
radykalne uproszczenie procedur 
finansowania. Zasady powinny zapewniać 
ciągłość środków upraszczających 
wprowadzonych już w decyzji nr 
1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej 
siódmego programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013) oraz dalsze postępy pod względem 
zmniejszania obciążenia administracyjnego 
dla beneficjentów i ograniczania 
złożoności przepisów finansowych, w celu
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9 lutego 2011 r. „Jak zmienić wyzwania w 
możliwości: wspólne ramy strategiczne dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji”.

ułatwienia uczestnictwa i zmniejszenia 
liczby błędów finansowych. W zasadach 
należy również należycie uwzględnić 
obawy i zalecenia środowiska naukowego 
przedstawione podczas debaty
zainicjowanej komunikatem Komisji z dnia 
29 kwietnia 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „O uproszczeniach w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych” oraz 
przygotowaną później zieloną księgą z dnia 
9 lutego 2011 r. „Jak zmienić wyzwania w 
możliwości: wspólne ramy strategiczne dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji”. Konkretnie rzecz 
ujmując, nowe uproszczone zasady 
uczestnictwa i upowszechniania powinny 
zmierzać do skrócenia średniego czasu 
przewidzianego na przyznanie dotacji o 
100 dni w porównaniu z sytuacją z 2011 r. 
zgodnie z komunikatem Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
30 listopada 2011 r. „«Horyzont 2020» –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji”2. 
__________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266
2 COM(2011)808 final

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zasady uczestnictwa i 
upowszechniania w ramach programu 
„Horyzont 2020” powinny być od 
początku jasne i przejrzyste oraz powinny 
zapewniać jak najliczniejszy udział MŚP. 
Z uwagi na pewność i jasność prawa 
zasady te powinny zasadniczo 
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obowiązywać przez cały okres realizacji 
programu. Jeżeli konieczne będzie 
dostosowanie zasad, nie może się ono 
odbyć ze szkodą dla uczestników, których 
projekt został zatwierdzony zgodnie z 
wcześniejszym zbiorem zasad. Wszelkie 
odnośne instrukcje i wskazówki dla 
beneficjentów i audytorów powinny być 
dostępne nieprzerwanie od samego 
początku programu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zintegrowane podejście należy 
zapewnić poprzez połączenie działań 
objętych siódmym programem ramowym 
w zakresie badań i programem ramowym 
na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz 
działań Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT), co pozwoli na 
ułatwienie uczestnictwa, zapewni bardziej 
spójny zbiór instrumentów i zwiększy 
oddziaływanie naukowe oraz gospodarcze, 
jednocześnie zapobiegając powielaniu i 
rozdrobnieniu. Należy stosować wspólne 
zasady w celu zapewnienia spójnych ram, 
mogących ułatwić uczestnictwo w 
programach otrzymujących wkład 
finansowy Unii z budżetu programu
„Horyzont 2020”, w tym udział w 
programach zarządzanych przez EIT, 
wspólnych przedsiębiorstwach lub 
dowolnych innych strukturach określonych 
w art. 187 TFUE bądź uczestnictwo w 
programach organizowanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 185 
TFUE. Należy jednak zapewnić 
elastyczność pod względem przyjmowania 
szczegółowych zasad, jeśli jest to 
uzasadnione szczególnymi potrzebami
odnośnych działań oraz za zgodą Komisji.

(6) Zintegrowane podejście należy 
zapewnić poprzez połączenie działań 
objętych siódmym programem ramowym 
w zakresie badań i programem ramowym 
na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz 
działań Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT), co pozwoli na 
ułatwienie uczestnictwa, zapewni bardziej 
spójny zbiór instrumentów i zwiększy 
oddziaływanie naukowe oraz gospodarcze, 
jednocześnie zapobiegając powielaniu i 
rozdrobnieniu. Należy stosować wspólne 
zasady w celu zapewnienia spójnych ram, 
mogących ułatwić uczestnictwo w 
programach otrzymujących wkład 
finansowy Unii z budżetu programu
„Horyzont 2020”, w tym udział w 
programach zarządzanych przez EIT, 
wspólnych przedsiębiorstwach lub 
dowolnych innych strukturach określonych 
w art. 187 TFUE bądź uczestnictwo w 
programach organizowanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 185 
TFUE. Należy jednak zapewnić 
elastyczność pod względem przyjmowania 
szczegółowych zasad, jeśli jest to 
uzasadnione szczególnym charakterem
odnośnych działań i stopniem ich 
powiązania z rynkiem, za zgodą Komisji.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
uproszczone procedury. Program 
„Horyzont 2020” powinien zapewnić 
beneficjentom znaczne zmniejszenie 
obciążeń biurokratycznych. W związku z 
tym, zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym należy przyjąć w jak 
najszerszym zakresie międzynarodowe 
standardy rachunkowości i kryteria 
kwalifikowalności, tj. praktyki w zakresie 
księgowania kosztów zwyczajowo 
stosowane przez beneficjentów, aby 
zmniejszyć obciążenia administracyjne. 
Pomoc finansowa Unii mogłaby przyjąć 
różne formy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) MŚP stanowią ważne źródło 
innowacji i wzrostu gospodarczego w 
Europie i w związku z tym należy aktywnie 
promować i ułatwiać liczny udział tych 
podmiotów w programie „Horyzont 
2020”. Szczególnie ważne jest, aby do tego 
celu używać jednolitej definicji MŚP 
zgodnie z zaleceniem Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
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oraz małych i średnich przedsiębiorstw1.
__________
1 Dz.U. L 124 z 30.5.2003, s. 36.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia 
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 
system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych. Do celów uproszczenia 
należy stosować jednolitą stawkę zwrotu
kosztów w odniesieniu do każdego typu 
działania, bez różnicowania według typu 
uczestnika.

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia 
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 
system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych, w tym jednolitą stawkę 
zwrotu dla wszystkich działań, 
umożliwiający jednocześnie rozróżnienie 
w zależności od rodzaju beneficjenta.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Konkretne wyzwania w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji należy
rozwiązać poprzez nowe formy 
finansowania, takie jak nagrody, 
przedkomercyjne zamówienia publiczne i 
zamówienia na innowacyjne rozwiązania, 
wymagające szczegółowych przepisów.

(13) Konkretne wyzwania w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji można by
rozwiązać poprzez nowe, potencjalnie 
skuteczniejsze formy finansowania, takie 
jak nagrody, zamówienia przedkomercyjne
i zamówienia publiczne na innowacyjne 
rozwiązania, wymagające szczegółowych 
przepisów, a także poprzez częstsze i 
bardziej ukierunkowane korzystanie z 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych. Państwa członkowskie i 
Komisja powinny dążyć do zwiększenia 
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ich widoczności i dostępności dla 
odpowiednich zainteresowanych stron.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Zasady te powinny gwarantować 
najwyższy stopień przejrzystości, 
rozliczalności i demokratycznej kontroli 
innowacyjnych instrumentów i 
mechanizmów finansowych, które są 
związane z budżetem Unii, zwłaszcza w 
odniesieniu do ich wkładu, zarówno 
spodziewanego, jak i osiągniętego, w 
realizację celów Unii.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy chronić interesy finansowe 
Unii poprzez zastosowanie 
proporcjonalnych środków w całym cyklu 
wydatkowania.

(15) Należy chronić interesy finansowe 
Unii poprzez zastosowanie niezbędnych,
proporcjonalnych i skutecznych środków 
w całym cyklu wydatkowania.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zwiększenia przejrzystości 
należy opublikować nazwiska ekspertów, 
którzy wspomogli Komisję lub stosowne 
organy finansujące w realizacji niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli publikacja nazwiska 
zagrażałaby bezpieczeństwu lub 
integralności eksperta lub stanowiłaby 

(17) W celu zwiększenia przejrzystości 
należy opublikować nazwy podmiotów 
prawnych, którym przyznano 
finansowanie, oraz nazwiska ekspertów, 
którzy wspomogli Komisję lub stosowne 
organy finansujące we wdrożeniu
niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 
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nieuzasadnione naruszenie jego 
prywatności, Komisja lub organy 
finansujące powinny mieć możliwość 
powstrzymania się od publikacji nazwiska.

publikacja nazwy lub nazwiska narażałaby 
w uzasadniony sposób na szwank interesy 
handlowe uczestnika lub zagrażałaby 
bezpieczeństwu lub integralności eksperta,
lub też stanowiłaby nieuzasadnione 
naruszenie jego prywatności, Komisja lub 
organy finansujące powinny mieć 
możliwość powstrzymania się od 
publikacji nazwy lub nazwiska.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ finansujący może ustanowić 
przepisy odbiegające od przepisów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe], jeżeli 
przewiduje to akt podstawowy lub, z 
zastrzeżeniem zgody Komisji, wymagają 
tego jego szczególne potrzeby operacyjne.

3. Organ finansujący może ustanowić 
przepisy odbiegające od przepisów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe], jeżeli 
przewiduje to akt podstawowy lub, z 
zastrzeżeniem zgody Komisji, wymagają 
tego jego szczególne potrzeby operacyjne.
W takim przypadku Komisja informuje 
należycie oba organy władzy budżetowej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 3, Komisja na 
żądanie udostępnia instytucjom i organom 
Unii, każdemu państwu członkowskiemu 
lub państwu stowarzyszonemu wszelkie 
posiadane przez nią użyteczne informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii, pod warunkiem spełnienia obu 
następujących warunków:

1. Bez uszczerbku dla art. 3, Komisja
publikuje nazwy podmiotów, które 
otrzymały finansowanie, oraz na żądanie 
udostępnia instytucjom i organom Unii, 
każdemu państwu członkowskiemu lub 
państwu stowarzyszonemu wszelkie 
posiadane przez nią użyteczne informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii, pod warunkiem spełnienia obu 
następujących warunków:
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [„Horyzont 2020”], finansowanie 
może przyjąć jedną lub kilka form 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/2012 [rozporządzenie finansowe], w
szczególności dotacji, nagród, zamówień 
publicznych i instrumentów finansowych.

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [„Horyzont 2020”], finansowanie 
może przyjąć jedną lub kilka form 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/2012 [rozporządzenie finansowe], w
tym formę dotacji, nagród, zamówień 
publicznych i instrumentów finansowych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek naruszający podstawowe 
zasady etyczne lub powiązane właściwe 
przepisy, lub niespełniający warunków 
określonych w decyzji nr XX/XX/UE 
[program szczegółowy], programie lub 
planie prac lub w zaproszeniu do składania 
wniosków, może zostać w każdym 
momencie wykluczony z procedury oceny, 
wyboru i przyznawania.

3. Wniosek naruszający podstawowe 
zasady etyczne lub powiązane właściwe 
przepisy, lub niespełniający warunków 
określonych w decyzji nr XX/XX/UE 
[program szczegółowy], programie lub 
planie prac lub w zaproszeniu do składania 
wniosków, zostaje wykluczony z 
procedury oceny, wyboru i przyznawania.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosuje się jednolitą stawkę zwrotu 
kosztów kwalifikowalnych na działanie dla 
wszystkich czynności finansowanych w 
jego ramach. Maksymalna stawka jest 
ustalana w programie lub planie prac.

3. Przy możliwym rozróżnieniu w 
zależności od rodzaju beneficjenta, stosuje
się jednolitą stawkę zwrotu kosztów 
kwalifikowalnych na działanie dla 
wszystkich czynności finansowanych w 
jego ramach. Maksymalna stawka jest 
ustalana w programie lub planie prac.
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Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
XX/2012 [rozporządzenie finansowe] 
należy przyjąć w jak najszerszym zakresie 
międzynarodowe standardy 
rachunkowości i kryteria 
kwalifikowalności, tj. praktyki w zakresie 
księgowania kosztów zwyczajowo 
stosowane przez beneficjentów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikowalne koszty bezpośrednie 
personelu mogą być finansowane na 
podstawie skali kosztów jednostkowych 
określonej zgodnie z praktykami w 
zakresie księgowania kosztów zwyczajowo 
stosowanymi przez uczestnika, pod 
warunkiem, że są one zgodne z 
następującymi stosowanymi łącznie 
kryteriami:

2. Kwalifikowalne koszty bezpośrednie 
personelu mogą być finansowane na 
podstawie skali kosztów jednostkowych 
określonej jako wskaźniki odniesienia dla 
różnych kategorii badaczy i 
aktualizowanej przez Komisję co rok. 
Wprowadza się różne wskaźniki dla 
poszczególnych państw, a uzyskuje się je 
poprzez zastosowanie współczynników 
korygujących dotyczących kosztów życia 
w danym kraju. Skala kosztów 
jednostkowych musi być zgodna z 
następującymi stosowanymi łącznie 
kryteriami:

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oblicza się je na podstawie całkowitych 
rzeczywistych kosztów personelu 

skreślona
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wykazanych na kontach księgi głównej 
uczestnika, które można dostosować na 
podstawie uwzględnionych w budżecie lub 
szacowanych elementów na warunkach 
zdefiniowanych przez Komisję;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są zgodne z przepisami art. 23; b) przepisy art. 23;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewniają zgodność z zasadą braku
zysku oraz uniknięcie podwójnego 
finansowania kosztów;

c) zasada braku zysku oraz uniknięcie 
podwójnego finansowania kosztów;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) oblicza się je z należytym 
uwzględnieniem przepisów dotyczących
efektywnego czasu pracy, zawartych w art.
25.

d) przepisy dotyczące efektywnego czasu 
pracy zawarte w art. 25.
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