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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” stanowi jeden z elementów pakietu 
wniosków ustanawiających program w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-
2020. Określono w nim zasady, zgodnie z którymi pewnym podmiotom można przyznawać 
różne rodzaje pomocy finansowej na badania naukowe i związane z nimi działania na rzecz 
wsparcia, a także zgodnie z którymi wyniki tych badań mogą być upowszechniane i 
wykorzystywane. 

Sprawozdawca uważa, że z punktu widzenia Komisji Rozwoju w odniesieniu do tego 
wniosku ważne jest, aby zagwarantować, by „Horyzont 2020” był dostępny dla podmiotów z 
krajów rozwijających się oraz by położenie nacisku na europejską doskonałość w dziedzinie 
badań naukowych i na strategię „Europa 2020” nie prowadziło do podejścia, w którym 
„Europa byłaby twierdzą”. 

UE, aby być światowym liderem w dziedzinie badań naukowych i innowacji, musi 
współpracować z podmiotami z całego świata, korzystać z ich doświadczenia i stawiać czoła 
ogólnoświatowym wyzwaniom. W ten sposób program „Horyzont 2020” przyczyni się do 
podjęcia wyzwań takich jak zdrowie i zmiana klimatu, a jednocześnie pomoże rozwijać 
potencjał badawczy i wiedzę w krajach trzecich. Wszystkie te kwestie przynoszą obopólne 
korzyści dla UE i partnerskich krajów trzecich i są przy tym zgodne z zasadą spójności 
polityki na rzecz rozwoju. Ponadto współpraca w dziedzinie badań naukowych mogłaby 
stanowić przydatną formę współpracy dla tych krajów, zwłaszcza dla krajów o średnim 
dochodzie, gdyż prawdopodobnie nie będą one mogły już korzystać z unijnej pomocy 
dwustronnej w ramach nowego instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju na 
latach 2014-2020.  

Sprawozdawca pozytywnie ocenia propozycje dotyczące uproszczenia zasad i zwiększenia
udziału MŚP. Wiele MŚP może pomóc w zapewnieniu innowacyjnych rozwiązań służących 
uporaniu się z ogólnoświatowymi wyzwaniami społecznymi i należy wykorzystać ich wiedzę. 
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie elastycznych metod finansowania, 
w tym zachęt, oraz utrzymanie zasady wspierania nieskrępowanego dostępu do publikacji 
naukowych. 

Jednak uważa, że zasady można jeszcze ulepszyć i wyjaśnić, aby lepiej służyć interesom 
krajów rozwijających się. 

W tym celu założeniem niniejszego projektu opinii jest dopilnowanie, by badacze, instytucje 
badawcze i przedsiębiorstwa z krajów słabiej rozwiniętych mogli uczestniczyć w projektach 
finansowanych w ramach programu badawczego oraz partnerstw publiczno-prywatnych i 
publiczno-publicznych. 

Wniosek ten ma także na celu zagwarantowanie im oraz reszcie społeczeństwa 
obywatelskiego dostępu do wyników wszelkich badań naukowych, w tym do danych i 
innowacji. 
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POPRAWKI

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

Poprawka1

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 oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym organizacji zajmujących się 
współpracą na rzecz rozwoju, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
1906/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
ustanawiającym zasady uczestnictwa 
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i 
uczelni wyższych w działaniach 
prowadzonych w ramach siódmego 
programu ramowego oraz zasady 
upowszechniania wyników badań (2007-
2013) oraz zarządzany przez Komisję, 
okazał się ważnym mechanizmem 
zabezpieczającym, zmniejszającym ryzyko 

(16) Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
1906/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
ustanawiającym zasady uczestnictwa 
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, 
uczelni wyższych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
działaniach prowadzonych w ramach 
siódmego programu ramowego oraz zasady 
upowszechniania wyników badań (2007-
2013) oraz zarządzany przez Komisję, 
okazał się ważnym mechanizmem 
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związane z kwotami należnymi i 
niezwróconymi przez uchybiających 
zobowiązaniom uczestników. Należy 
zatem ustanowić nowy fundusz 
gwarancyjny dla uczestników („fundusz”). 
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
zarządzania oraz lepszego uwzględnienia 
ryzyka uczestników, fundusz powinien 
obejmować działania realizowane w 
ramach programu ustanowionego decyzją 
nr 1982/2006/WE, programu 
ustanowionego decyzją Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2007–2011), programu ustanowionego 
decyzją Rady […] z dnia X 2011 r. 
ustanawiającą program ramowy 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2012-2013) oraz działania realizowane na 
mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] i rozporządzenia Rady 
(Euratom) nr XX/XX dotyczącego 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
2014-2018) uzupełniającego program 
„Horyzont 2020” – programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
[„Euratom H2020”]. Fundusz nie powinien 
obejmować programów zarządzanych 
przez organy inne, niż organy Unii.

zabezpieczającym, zmniejszającym ryzyko 
związane z kwotami należnymi i 
niezwróconymi przez uchybiających 
zobowiązaniom uczestników. Należy 
zatem ustanowić nowy fundusz 
gwarancyjny dla uczestników („fundusz”). 
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
zarządzania oraz lepszego uwzględnienia 
ryzyka uczestników, fundusz powinien 
obejmować działania realizowane w 
ramach programu ustanowionego decyzją 
nr 1982/2006/WE, programu 
ustanowionego decyzją Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2007–2011), programu ustanowionego 
decyzją Rady […] z dnia X 2011 r. 
ustanawiającą program ramowy 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2012-2013) oraz działania realizowane na 
mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] i rozporządzenia Rady 
(Euratom) nr XX/XX dotyczącego 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
2014-2018) uzupełniającego program 
„Horyzont 2020” – programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
[„Euratom H2020”]. Fundusz nie powinien 
obejmować programów zarządzanych 
przez organy inne, niż organy Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do

(19) (19) Należy ustanowić przepisy 
dotyczące wykorzystania i 
upowszechniania wyników w celu 
zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
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możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy.

szczególności przepisy dotyczące 
otwartego dostępu do wyników i danych 
lub dodatkowych warunków 
wykorzystania, upowszechniania lub 
licencjonowania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy lub w 
celu uporania się z wyzwaniami 
społecznymi, w których istnieje nadrzędny 
ogólny interes publiczny.

Uzasadnienie

W przypadku głównych wyzwań społecznych, takich jak zwalczanie wirusów i epidemii, 
łagodzenie skutków zmian klimatu, zwalczanie pustynnienia itp., w nadrzędnym interesie 
publicznym leży szybkie i szerokie upowszechnienie wyników oraz powszechny dostęp do 
produktów pionierskich badań za pomocą odpowiedniego licencjonowania.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Wszelkie badania naukowe i 
innowacje opierają się na tym, by 
naukowcy, instytucje badawcze, 
przedsiębiorstwa i obywatele na całym 
świecie mieli nieskrępowany dostęp do 
informacji naukowych, by mogli się nimi 
dzielić i je wykorzystywać. Ma to 
szczególne znaczenie dla podmiotów w 
krajach trzecich, gdzie należy poprawić 
miejscowy potencjał badawczy, a których 
współpraca z partnerami Unii pomoże 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom 
ogólnoświatowym i przyczynić się do 
osiągnięcia przez Unię doskonałości w 
dziedzinie badań naukowych. Aby 
zwiększyć obieg i wykorzystywanie wiedzy, 
bezpłatny nieskrępowany dostęp do 
publikacji naukowych, uwzględniony już 
w siódmym programie ramowym, 
powinien stać się powszechną zasadą 
dotyczącą publikacji naukowych, na które 
przeznaczane są fundusze publiczne w 
ramach programu „Horyzont 2020”. 
Ponadto program „Horyzont 2020” 
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powinien propagować otwarty dostęp do 
innych danych naukowych wytworzonych 
lub zgromadzonych dzięki badaniom 
naukowym finansowanym ze środków 
publicznych, w zgodzie z przepisami 
dotyczącymi własności intelektualnej i z 
myślą o tym, by otwarty dostęp do takich 
danych stał się regułą do 2020 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Należy promować specjalne modele 
licencjonowania wyników dotyczących 
technologii oparte na zobowiązaniach 
społecznych i połączone z badaniami 
naukowymi finansowanymi z pieniędzy 
podatników, które to wyniki potencjalnie 
mogą odpowiadać na główne wyzwania 
społeczne, na przykład opracowanie nowej 
technologii medycznej (np. lek, 
diagnostyka lub szczepionka) lub 
technologii na rzecz zwalczania zmiany 
klimatu.

Uzasadnienie

Celem modeli licencjonowania, takich jak „Equitable Access Licensing”(sprawiedliwy dostęp 
do licencji), „Socially Responsible Licensing” (społecznie odpowiedzialne udzielanie licencji) 
czy „Global Access Licensing” (udzielanie licencji ogólnodostępnych), opracowanych przez 
uniwersytety, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe, jest realizacja umów 
licencyjnych służąca maksymalizacji społecznych korzyści z wyników badań naukowych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Przepisy powinny zapewnić 
naukowcom, instytutom badawczym, 
przedsiębiorstwom i obywatelom państw 
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trzecich wolny dostęp do publikacji 
naukowych, a krajom rozwijającym się 
wolny dostęp do badań, które mogą być 
użyteczne w podejmowaniu wyzwań 
związanych ze zdrowiem oraz 
zwalczaniem głodu i niedożywienia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19d) W procesie wyboru wniosków 
kryterium oddziaływania powinno 
obejmować potencjalny zasięg 
upowszechniania i publicznej dostępności 
wyników badań i danych naukowych, a 
pierwszeństwo powinny mieć projekty 
potencjalnie zakładające szersze 
upowszechnianie i wykorzystanie 
wyników.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19e) Należy zachęcać do grupowania 
patentów, aby umożliwić wymianę 
chronionych patentem danych naukowych 
i zwiększyć wspólne wysiłki oraz 
współpracę badawczo-rozwojową 
dotyczącą konkretnych potrzeb 
technologicznych, zwłaszcza w kontekście 
europejskich i światowych wyzwań 
społecznych. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7



AD\911726PL.doc 9/28 PE489.623v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „upowszechnianie” oznacza publiczne 
ujawnienie wyników przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków (inaczej 
niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania 
wyników), w tym poprzez publikację w 
dowolnym medium;

(7) „upowszechnianie” oznacza publiczne 
ujawnienie wyników przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków (inaczej 
niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania 
wyników), w tym poprzez publikację w 
dowolnym medium artykułów 
przedstawiających wyniki badań 
naukowych, takich jak publikacje 
naukowe w recenzowanych naukowo 
czasopismach;

Uzasadnienie

Publikowanie wyników badań jest istotnym elementem metodologii naukowej. Jeśli w 
publikacjach opisuje się eksperymenty lub obliczenia, muszą one zawierać wystarczającą 
ilość szczegółów, tak aby niezależny naukowiec mógł powtórzyć eksperyment lub wyliczenia w 
celu sprawdzenia wyników.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „wykorzystać/wykorzystanie” oznacza 
bezpośrednie zastosowanie wyników w 
celu opracowania, stworzenia i 
wprowadzenia do obrotu produktu lub 
procesu bądź w celu stworzenia i 
świadczenia usługi;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) „sprawiedliwe i rozsądne warunki” 
oznaczają warunki, w tym warunki 
nieodpłatnego udzielania, uwzględniające 
specyficzne okoliczności wniosku o dostęp 
i/lub zakres, czas trwania lub inne cechy 
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przewidzianego sposobu wykorzystania;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i 
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych;

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i 
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych, w tym organizacje 
nienastawione na zysk i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

Bez uszczerbku dla art. 3, Komisja na 
żądanie udostępnia instytucjom i organom 
Unii, każdemu państwu członkowskiemu, 
państwu stowarzyszonemu lub krajowi 
trzeciemu wszelkie posiadane przez nią 
użyteczne informacje dotyczące wyników 
osiągniętych przez uczestnika w ramach 
działania, które otrzymało finansowanie 
Unii, pod warunkiem spełnienia obu 
następujących warunków:

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stosowny program prac może 2. Stosowny program prac ogranicza i 
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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.

wyklucza uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020” lub jego częściach.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) podmiotów prawnych (w tym wszelkich 
podmiotów powiązanych), których udział 
− na podstawie realizowanych przez nie 
celów, ich siedziby, charakteru lub 
miejsca ich działalności − powodowałby 
uznawanie przez Unię za pełnoprawną 
sytuacji poważnego łamania prawa 
międzynarodowego (w tym 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego) lub wspomaganie albo 
przyczynianie się do utrzymania takiej 
sytuacji, jeśli takie łamanie prawa zostało 
uznane w rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ lub w orzeczeniu albo opinii 
doradczej Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przedsiębiorstw z siedzibą w państwie 
trzecim, które promuje się jako zamorski 
ośrodek finansowy lub w którym podatki 
nie obowiązują wcale albo obowiązują 
tylko nominalnie, które nie prowadzi 
skutecznej wymiany informacji z obcymi 
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organami podatkowymi, nie jest 
przejrzyste w odniesieniu do przepisów 
ustawodawczych, sądowych i 
administracyjnych lub nie wymaga 
zasadniczej obecności na miejscu;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podmiotów prawnych mających 
siedzibę w państwach trzecich, jeżeli 
warunki uczestnictwa podmiotów 
prawnych z państw członkowskich w 
programach badawczych i innowacyjnych 
tych państw trzecich uznaje się za 
szkodliwe dla interesów Unii.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w innych uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym, o ile dany 
podmiot prawny może prowadzić 
konkurencję poza granicami i podejmuje 
wyzwania społeczne o charakterze 
ogólnoświatowym, obejmujące wymiar 
europejski.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań koordynacyjnych i 
wspierających oraz działań w zakresie 
szkoleń i mobilności, minimalnym 
warunkiem jest udział jednego podmiotu 
prawnego.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań koordynacyjnych i 
wspierających oraz działań w zakresie 
szkoleń i mobilności, minimalnym 
warunkiem jest udział jednego podmiotu 
prawnego, o ile dany podmiot prawny 
może prowadzić konkurencję poza 
granicami i podejmuje wyzwania o 
charakterze ogólnoświatowym, 
obejmujące wymiar europejski.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach wnioski 
obejmują projekt planu wykorzystania i 
upowszechniania wyników.

1. W stosownych przypadkach wnioski 
obejmują projekt planu wykorzystania 
wyników, gdy wykorzystanie jest 
oczekiwanym lub wymaganym elementem 
zaproszenia do składania wniosków, a 
także plan upowszechniania wyników 
obejmujący plan zarządzania danymi i 
wymiany danych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie propozycje badań, które 
mogą prowadzić do opracowania 
nowatorskiej technologii medycznej, 
zwłaszcza w zakresie chorób rzadkich, 
związanych z ubóstwem i 
zaniedbywanych, w tym leczenia, 
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szczepień czy diagnostyki medycznej, 
uwzględniają rozważenie strategii 
zapewniających niezwłoczne i możliwie 
szerokie upowszechnienie, stosowanie i 
udostępnianie tej technologii, jeżeli brak 
dostępu do niej zagrażałby zdrowiu 
publicznemu.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kryterium oddziaływania obejmuje 
potencjalny zasięg upowszechniania i 
publicznej dostępności wyników badań i 
danych naukowych, a pierwszeństwo 
powinny mieć projekty potencjalnie 
zakładające szersze upowszechnianie i 
wykorzystanie wyników.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Umowa o udzielenie dotacji może 
określać prawa i obowiązki uczestników w 
zakresie praw dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania, dodatkowe do praw i 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

3. Umowa o udzielenie dotacji może 
określać prawa i obowiązki uczestników w 
zakresie praw dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania, dodatkowe do praw i 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Te dodatkowe prawa i 
obowiązki, w stosownych przypadkach 
oraz przy uwzględnieniu współpracy 
międzynarodowej niezbędnej do stawienia 
czoła wyzwaniom społecznym oraz celów 
polityki zewnętrznej i rozwojowej UE, 
mają zagwarantować możliwie szerokie 
upowszechnianie, wykorzystywanie i 
licencjonowanie wyników wśród obywateli 
państw UE i spoza niej za pomocą 
społecznie odpowiedzialnych strategii 
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licencyjnych.

Poprawka 24

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 równowagi wszystkich 
interesów, jak również równowagi płci i 
zróżnicowania geograficznego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja lub odnośny organ finansujący 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu zagwarantowania, że ekspert nie 
znajduje się w konflikcie interesów w 
związku ze sprawami, w odniesieniu do 
których wymagana jest jego opinia.

3. Komisja lub odnośny organ finansujący 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu zagwarantowania, że ekspert nie 
znajduje się w konflikcie interesów w 
związku ze sprawami, w odniesieniu do 
których wymagana jest jego opinia, w tym 
za pomocą opublikowania pełnego 
oświadczenia o działalności zawodowej i
interesach finansowych, takich jak 
patenty i udziały w spółkach.
Zainteresowanym stronom lub osobom, w 
przypadku których występuje konflikt 
interesów, zabrania się działania „we 
własnym imieniu”.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VI1a – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VIIA
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PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a
Partnerstwa publiczno-prywatne

1. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) 
nr XX/XX [„Horyzont 2020”] program 
„Horyzont 2020” może być realizowany w 
drodze partnerstw publiczno-prywatnych, 
pod warunkiem, że wszyscy 
zainteresowani partnerzy zobowiązują się 
do wspierania rozwoju i wdrażania tego 
programu.
2. Partnerstwa publiczno-prywatne 
określa się w otwarty i przejrzysty sposób 
na podstawie oceny niezależnych 
ekspertów, zgodnie z art. 37 niniejszego 
rozporządzenia. Ocena ta jest oparta na 
wszystkich następujących kryteriach:
a) wartość dodana działania na szczeblu 
Unii;
b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy
społeczno-gospodarcze.
3. Komisja może powierzyć partnerstwom 
publiczno-prywatnym zadania związane z 
realizacją budżetu, pod warunkiem, że 
zostaną spełnione i zawarte w 
uzgodnieniu umownym następujące 
kryteria:
a) długoterminowe zobowiązanie 
wszystkich partnerów na podstawie 
wspólnej wizji i jasno zdefiniowanych 
celów;
b) skala zaangażowanych zasobów oraz 
zdolność do pozyskania dodatkowych 
inwestycji w badania naukowe i 
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innowacje;
c) jasno określone role każdego z 
partnerów i uzgodnione kluczowe 
wskaźniki skuteczności działania w 
wybranym okresie.
4. Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
regulujące partnerstwa publiczno-
prywatne, utworzone lub finansowane w 
ramach programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni zgodne z 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe], jak również z 
przepisami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, chyba że szczególne 
potrzeby wymagają odstępstwa od tej 
zasady. Jakiekolwiek odstępstwo od 
przepisów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu zostanie ustalone w 
uzgodnieniu umownym.
5. Zasady funkcjonowania partnerstw 
publiczno-prywatnych mogą odbiegać od 
regulaminu pracowniczego Unii w 
zakresie, w jakim akty ustanawiające te 
podmioty zgodnie z art. 1a ust. 2 
regulaminu pracowniczego nie przewidują 
stosowania tego regulaminu.
6. Zaangażowanie Unii w te partnerstwa 
może przyjąć jedną z następujących form:
a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7. 
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w 
art. [55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe]. Taka forma
partnerstwa jest realizowana tylko w 
przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają;
b) zawarcie uzgodnienia umownego 
między partnerami, o których mowa w ust. 
1, określającego cele partnerstwa, 
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odpowiednie zobowiązania partnerów, 
kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania oraz wyniki, jakie mają zostać 
osiągnięte, w tym określenie działalności 
badawczej i innowacyjnej wymagającej 
wsparcia z programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37b
Partnerstwa publiczno-publiczne

1. Przepisy określone w niniejszym 
rozporządzeniu mają również 
zastosowanie do partnerstw publiczno-
publicznych, o których mowa w art. [20] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].
2. Partnerstwa publiczno-prywatne 
finansowane z instrumentu ERA-NET 
mogą kwalifikować się do 
współfinansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków:
a) wysoki poziom uprzedniego 
zaangażowania finansowego 
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania;
b) zharmonizowane zasady i sposoby 
realizacji wspólnych zaproszeń i działań.
3. Partnerstwa publiczno-publiczne mogą 
być wspierane w obrębie priorytetów 
określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [„Horyzont 2020”] lub na 
zasadzie połączenia tych części.
4. Inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania zgodnie z art. 185 TFUE 
mogą się kwalifikować do 
współfinansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, pod warunkiem 
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spełnienia następujących warunków:
a) istnieje zapotrzebowanie na specjalną 
strukturę do celów realizacji opartą na 
art. 185 TFUE;
b) wysoki poziom zaangażowania 
uczestniczących państw w integrację na 
poziomie naukowym, zarządzania i 
finansowym;
c) wartość dodana działania na szczeblu 
Unii;
d) masa krytyczna pod względem wielkości 
i liczby objętych nimi programów, 
podobieństwo działań i zakres 
prowadzonych w ich ramach odnośnych 
badań.
5. Komisja może powierzyć uczestnikom 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania zadania związane z realizacją 
budżetu, pod warunkiem, że zostaną 
spełnione i zawarte w umowie następujące 
kryteria:
a) jasna definicja celu, który ma być 
osiągnięty oraz jego znaczenie dla celów 
programu „Horyzont 2020” i szerzej 
zakrojonych celów strategicznych Unii;
b) wyraźne zaangażowanie finansowe 
państw uczestniczących, w tym uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) należy zapewnić pozostałym
współwłaścicielom godziwe i uzasadnione
wynagrodzenie.

b) wynagrodzenie jest godziwe i 
uzasadnione, jeżeli od współwłaścicieli
wymaga się wynagrodzenia za udzielenie 
osobom trzecim licencji niewyłącznych w 
celu korzystania z wyników stanowiących 
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współwłasność.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od przepisów niniejszego 
artykułu uczestnicy mogą uzgodnić inny 
podział własności wyników.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
wykorzystania handlowego, zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników oraz o ile uczestnik nie zamierza 
przenieść ich własności na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z myślą o ich ochronie,
uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Komisji lub organu finansującego przed 
jakimkolwiek upowszechnieniem takich 
wyników. Komisja w imieniu Unii lub 
organ finansujący może przejąć własność 
takich wyników i podjąć działania mające 
na celu ich odpowiednią ochronę.

Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii, nie zamierza zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników, ma on obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego przed jakimkolwiek 
upowszechnieniem takich wyników. 
Komisja w imieniu Unii lub organ 
finansujący może przejąć własność takich 
wyników i podjąć działania mające na celu 
ich odpowiednią ochronę ze względu na 
interes publiczny i w celu możliwie 
najszerszego upowszechniania wyników.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
wykorzystania. Wszelkie takie dodatkowe 
obowiązki wskazuje się w programie lub 
planie prac.

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
wykorzystania. Wszelkie takie dodatkowe 
obowiązki wskazuje się w programie lub 
planie prac. Jeśli badania naukowe są 
prowadzone w dziedzinie istotnej ze 
względu na stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, takim jak zdrowie czy zmiana 
klimatu, te dodatkowe obowiązki mają na 
celu zapewnienie możliwie najszerszego 
przyjmowania innowacyjnych rozwiązań 
zgodnie z prawem własności 
intelektualnej, w najlepszym interesie 
publicznym, zarówno w Unii, jak i poza 
nią, a udzielanie osobom trzecim licencji 
na wyniki odbywa się domyślnie na 
zasadach niewyłączności.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
upowszechniania.

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
upowszechniania. Jeśli badania naukowe 
są prowadzone w dziedzinie istotnej ze 
względu na stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, takim jak zdrowie czy zmiana 
klimatu, te dodatkowe obowiązki mają na 
celu zapewnienie dostępności wyników 
badań grupom najbardziej dotkniętym 
danym wyzwaniem społecznym, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
własności intelektualnej.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić warunki, 
pod którymi musi być zapewniony otwarty 
dostęp do takich wyników, w 
szczególności w przypadku badań 
pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach, w tym w 
dziedzinach mających znaczenie dla 
trwałego rozwoju krajów rozwijających się 
i krajów najmniej rozwiniętych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski zawierają plan zarządczy oraz 
plan dzielenia się danymi i innymi 
wynikami w celu zapewnienia ich 
możliwie najszerszej i najbardziej 
swobodnej dostępności, przy 
jednoczesnym uznaniu ewentualnej 
konieczności wykorzystywania wyników 
badań naukowych na zasadzie 
wyłączności.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla 
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
udzielenie dotacji.

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla 
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
udzielenie dotacji. W celu zapewnienia 
przejrzystości sprawozdania te udostępnia 
się publicznie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący 
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników. Możliwość udzielania licencji
na zasadzie wyłączności stanowi wyjątek i 
nie jest sprzeczna z celem maksymalnego 
upowszechniania wyników i korzystania z 
nich. Warunki udzielania takich licencji 
są określone w umowie o udzielenie 
dotacji.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyników osiągniętych 
przez uczestników, którzy otrzymali 
finansowanie Unii, Komisja lub organ 
finansujący może zgłosić sprzeciw wobec 
przeniesienia własności lub udzielenia 
licencji wyłącznej na rzecz osób trzecich 
mających siedziby w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach programu 
„Horyzont 2020”, jeśli uzna, że udzielenie 
licencji lub przeniesienie własności nie jest 
zgodne z interesem rozwoju 
konkurencyjności gospodarki Unii bądź 
jest sprzeczne z zasadami etyki lub 
wymogami bezpieczeństwa. 

3. W przypadku wyników osiągniętych 
przez uczestników, którzy otrzymali 
finansowanie Unii, Komisja lub organ 
finansujący może zgłosić sprzeciw wobec 
przeniesienia własności lub udzielenia 
licencji wyłącznej na rzecz osób trzecich 
mających siedziby w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach programu 
„Horyzont 2020”, jeśli uzna, że udzielenie 
licencji lub przeniesienie własności nie jest 
zgodne z interesem rozwoju 
konkurencyjności gospodarki Unii, 
współpracą z państwem trzecim w zakresie 
rozwiązywania wyzwań społecznych, bądź 
jest sprzeczne z zasadami etyki lub
wymogami bezpieczeństwa.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnicy w dowolny sposób, w formie 
umowy pisemnej, określają istniejącą 
wiedzę, na której opiera się ich działanie.

Uczestnicy w dowolny sposób, w formie 
umowy pisemnej, określają niezbędną 
istniejącą wiedzę, na której opiera się ich 
działanie.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy wniosek o skorzystanie z praw 
dostępu bądź każde zrzeczenie się praw 
dostępu ma postać pisemną.

1. Każdy wniosek o skorzystanie z praw 
dostępu bądź każde zrzeczenie się praw 
dostępu ma postać pisemną, chyba że 
uczestnicy postanowili inaczej.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiotowi powiązanemu mającemu 
siedzibę w państwie członkowskim lub w 
państwie stowarzyszonym również 
przysługują prawa dostępu do wyników lub 
istniejącej wiedzy, na takich samych 
warunkach, jeśli taki dostęp jest potrzebny 
do korzystania z wyników osiągniętych 
przez uczestnika, z którym dany podmiot 
jest powiązany, chyba że umowa 
konsorcyjna stanowi inaczej.

3. Podmiotowi powiązanemu mającemu 
siedzibę w państwie członkowskim, 
państwie stowarzyszonym lub w 
stowarzyszonym państwie trzecim również 
przysługują prawa dostępu do wyników lub 
istniejącej wiedzy, na takich samych 
warunkach, jeśli taki dostęp jest potrzebny 
do korzystania z wyników osiągniętych 
przez uczestnika, z którym dany podmiot 
jest powiązany, chyba że umowa 
konsorcyjna stanowi inaczej.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wniosek o dostęp zgodnie z ust. 1, 2 i 3 
można złożyć w okresie do jednego roku 
od zakończenia działania. Uczestnicy 
mogą jednak uzgodnić inny termin.

4. Wniosek o dostęp zgodnie z ust. 1, 2 i 3 
można złożyć w dowolnym czasie. 
Uczestnicy mogą jednak uzgodnić 
wprowadzenie terminu w przypadkach 
wyjątkowych związanych z określonym 
działaniem. Przy ustalaniu każdego 
takiego terminu uwzględnia się charakter 
wyników i cel uzyskania takiego dostępu.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45a
Prawa dostępu osób trzecich
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1. Po zakończeniu działania osoby trzecie 
mają prawo do wnioskowania o prawa 
dostępu do wyników uczestników tego 
działania oraz prawo do uzyskania na 
mocy licencji tych praw dostępu.
Takich praw dostępu udziela się na 
zasadach niewyłączności oraz na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, 
określonych w umowie konsorcyjnej.
2. Po zakończeniu działania osoby trzecie 
mają prawo do wnioskowania o prawa 
dostępu do istniejącej wiedzy uczestników 
oraz prawo do uzyskania na mocy licencji 
tych praw dostępu, lecz jedynie w zakresie, 
w jakim jest to wymagane − w stopniu 
uzasadnionym − wyłącznie do celów 
upowszechniania i wykorzystania 
wyników.
Takich praw dostępu udziela się na 
zasadach niewyłączności oraz na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, 
określonych w umowie konsorcyjnej.
3. Warunki udzielania praw dostępu na 
mocy ust. 1 i 2 są włączone do umowy 
konsorcyjnej, a odniesienie do nich 
znajduje się w umowie o udzielenie 
dotacji. Proponowane warunki, na 
których osoba trzecia może na potrzeby 
badań naukowych wykorzystywać wyniki i 
istniejącą wiedzę, są poddawane 
przeglądowi w ramach oceny wniosku.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku innowacji, które są 
bardzo istotne dla potrzeb krajów 
rozwijających się, w tym w dziedzinie 
zdrowia globalnego, Komisja uwzględnia 
w umowie o udzielenie dotacji warunki 
udzielenia licencji w celu poprawy 
dostępu do produktów biomedycznych w 
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krajach rozwijających się i ich 
przystępności cenowej.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia maksymalnej 
absorpcji wyników oraz przystępnego 
cenowo i szerokiego dostępu do wyników, 
warunki regulujące przyznanie nagrody 
zawierają postanowienia szczegółowe 
dotyczące własności, praw dostępu, 
wykorzystania i upowszechniania, w tym 
postanowienia w sprawie 
licencjonowania.
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