
AM\905947PL.doc PE492.556v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2011/0401(COD)

25.6.2012

POPRAWKI
35 - 154

Projekt opinii
Cristian Silviu Buşoi
(PE429.556v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014-2020)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE492.556v01-00 2/73 AM\905947PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\905947PL.doc 3/73 PE492.556v01-00

PL

Poprawka 35
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu.
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
zrównoważonego charakteru, 
konkurencyjności i odporności Unii i jej 
przemysłu. Dążąc do osiągnięcia tych 
celów Unia powinna prowadzić działania 
w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i innowacji, promować 
współpracę międzynarodową, 
upowszechniać i optymalizować wyniki 
oraz promować szkolenia i mobilność.

Or. en

Poprawka 36
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W komunikacie „Budżet z 
perspektywy „Europy 2020”” Komisja 
zaproponowała, aby do jednych wspólnych 
ram strategicznych finansowania unijnego 
na rzecz badań naukowych i innowacji
włączono obszary objęte w okresie 2007–
2013 r. siódmym programem ramowym w 
zakresie badań oraz poświęconą 
innowacjom część programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a 

(10) W komunikacie „Budżet z 
perspektywy „Europy 2020” Komisja 
zaproponowała, aby zgrupować trzy 
główne źródła finansowania badań 
naukowych i innowacji (aktualny siódmy 
program ramowy, aktualna część 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji poświęcona innowacjom, a 
także Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT)) w jednych wspólnych 
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także Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT), co ma służyć 
osiągnięciu określonego w strategii 
„Europa 2020” celu zwiększenia do 2020 r.
wydatków na badania i rozwój do poziomu 
3 % PKB. W komunikacie tym Komisja 
zobowiązała się również do włączenia 
zmiany klimatu do programów wydatków 
Unii oraz do przeznaczenia co najmniej 20 
% budżetu Unii na cele związane z 
klimatem. Działania w dziedzinie klimatu i 
zasobooszczędność to dwa nawzajem 
wzmacniające się cele mające umożliwić 
zrównoważony rozwój. Cele szczegółowe 
odnoszące się do obu tych pojęć powinny 
być uzupełnione przez inne szczegółowe 
cele realizowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W rezultacie oczekuje 
się, że co najmniej 60 % łącznego budżetu 
programu „Horyzont 2020” powinno być 
przeznaczone na działania związane ze 
zrównoważonym rozwojem. Oczekuje się 
również, że wydatki związane z klimatem 
powinny przekroczyć 35 % budżetu, 
włączają w to wzajemne zgodne środki 
poprawiające zasobooszczędność. Komisja 
powinna przedstawić informacje dotyczące 
zakresu wsparcia celów w dziedzinie 
klimatu i odnośnych wyników. Wydatki 
związane z klimatem w ramach programu 
„Horyzont 2020” powinny być 
kontrolowane zgodnie z metodyką opisaną 
w tym komunikacie.

ramach strategicznych finansowania 
unijnego na rzecz badań naukowych i 
innowacji. Komisja tym samym dąży do
osiągnięcia określonego w strategii 
„Europa 2020” celu zwiększenia do 2020 r.
wydatków na badania i rozwój do poziomu 
3 % PKB. W komunikacie tym Komisja 
zobowiązała się również do włączenia 
zmiany klimatu do programów wydatków 
Unii oraz do przeznaczenia co najmniej 20 
% budżetu Unii na cele związane z 
klimatem. Działania w dziedzinie klimatu i 
zasobooszczędność to dwa nawzajem 
wzmacniające się cele mające umożliwić 
zrównoważony rozwój. Cele szczegółowe 
odnoszące się do obu tych pojęć powinny 
być uzupełnione przez inne szczegółowe 
cele realizowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W rezultacie oczekuje 
się, że co najmniej 60 % łącznego budżetu 
programu „Horyzont 2020” powinno być 
przeznaczone na działania związane ze 
zrównoważonym rozwojem. Oczekuje się 
również, że wydatki związane z klimatem 
powinny przekroczyć 35 % budżetu, 
włączają w to wzajemne zgodne środki 
poprawiające zasobooszczędność. Komisja 
powinna przedstawić informacje dotyczące 
zakresu wsparcia celów w dziedzinie 
klimatu i odnośnych wyników. Wydatki 
związane z klimatem w ramach programu 
„Horyzont 2020” powinny być 
kontrolowane zgodnie z metodyką opisaną 
w tym komunikacie.

Or. en

Poprawka 37
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy (11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
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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 
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.

w zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: podwyższeniu poziomu osiągnięć 
naukowych w Europie, aby wzmocnić 
pozycję Unii jako światowej klasy bazy 
naukowej, 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 
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.

Or. en

Poprawka 38
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
ponownego wzbudzenia oraz pogłębienia 
społecznego zaufania do nauki, program 
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sprzyjać świadomemu zaangażowaniu
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

„Horyzont 2020” powinien sprzyjać 
aktywnemu udziałowi obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego w sprawach
badań naukowych i innowacji poprzez 
promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 39
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji, 
zwłaszcza w związku z korzyściami, jakie 
odniosą w dziedzinie zdrowia i ochrony 
środowiska, poprzez promowanie edukacji 
naukowej, zapewnienie szerszego dostępu 
do wiedzy naukowej, rozwój 
odpowiedzialnych agend w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji, 
wychodzących naprzeciw obawom i 
oczekiwaniom obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, a także poprzez ułatwienie 
ich uczestnictwa w działaniach 
realizowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020”.
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Poprawka 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych 
agend w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

(20) Dążąc do do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem, program 
„Horyzont 2020” powinien sprzyjać 
odpowiedzialnej działalności naukowej i 
innowacjom poprzez aktywny udział 
podmiotów społecznych (badaczy,
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
decydentów politycznych i branży 
przemysłowej) w procesie badań 
naukowych i innowacji, tj. poprzez
zapewnienie uwzględnienia wymiaru płci,
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
gwarantowanie poszanowania etycznego 
prawodawstwa i promowanie 
kształtowania na świecie najwyższych 
standardów etycznych oraz ich 
przestrzegania, poprzez zwiększenie 
dostępności i ponownego wykorzystywania 
wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych, zwłaszcza publikacji 
i danych naukowych, poprzez zapewnienie 
szerszego dostępu do wiedzy naukowej, 
rozwój ram zarządzania wychodzących 
naprzeciw obawom i oczekiwaniom 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
i ułatwiających ich uczestnictwo w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 41
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Dostępność działań w zakresie 
informacji i komunikacji dotyczących 
programu „Horyzont 2020”, w tym 
informacji dotyczących wspieranych 
projektów i ich wyników, wymaga 
zapewniania wszystkim dostępnych 
formatów. Dostępne formaty to między 
innymi duża czcionka, druk alfabetem 
Braille'a, łatwy do przeczytania tekst, 
format audio, wideo i format 
elektroniczny.

Or. en

Poprawka 42
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji.
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
postępy związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane we
współpracy z zainteresowanymi stronami 
ze wszystkich sektorów; należy również 
zachować elastyczność pozwalającą 
reagować na zmiany sytuacji, w programie 
„Horyzont 2020” należy jednak 
uwzględnić potrzebę przywództwa 
instytucji europejskich, aby zapewnić 
globalną konkurencyjność, zwłaszcza w 
dziedzinie biotechnologii. W trakcie 
realizacji programu „Horyzont 2020” 
należy również w sposób ciągły zasięgać 
porad zewnętrznych, wykorzystując 
stosowne struktury, takie jak Europejskie 
Platformy Technologiczne, inicjatywy w 
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zakresie wspólnego planowania i 
europejskie partnerstwa innowacyjne.

Or. en

Poprawka 43
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji.
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką, społeczeństwem i 
środowiskiem naturalnym. Agendy 
powinny być opracowywane w ścisłej 
współpracy z zainteresowanymi stronami 
ze wszystkich sektorów; należy również 
zachować elastyczność pozwalającą 
reagować na zmiany sytuacji. W trakcie 
realizacji programu „Horyzont 2020” 
należy również w sposób ciągły zasięgać 
porad zewnętrznych, wykorzystując 
stosowne struktury, takie jak Europejskie 
Platformy Technologiczne, inicjatywy w 
zakresie wspólnego planowania i 
europejskie partnerstwa innowacyjne.

Or. en

Poprawka 44
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Program „Horyzont 2020” powinien 
także pomóc w zachęceniu naukowców 
europejskich do pozostania w Europie, 
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przyciągnąć naukowców z całego świata 
do Europy i poprawić atrakcyjność 
Europy dla najlepszych naukowców. W 
tym celu można rozważyć na szczeblu 
wspólnotowym ustanowienie 
skoordynowanego i atrakcyjnego systemu 
opodatkowania dla naukowców. 

Or. fr

Poprawka 45
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii. Należy uwzględnić 
Europejską kartę naukowca i Kodeks 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych, jak również inne stosowne 
dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii, promując ten zawód w 
szczególności wśród młodzieży. Należy 
uwzględnić Europejską kartę naukowca i 
Kodeks postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych, jak również inne 
stosowne dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

Or. ro

Poprawka 46
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii. Należy uwzględnić 
Europejską kartę naukowca i Kodeks 

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii, zwłaszcza w sektorze 
przemysłowym i biomedycznym. Należy 
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postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych, jak również inne stosowne 
dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

uwzględnić Europejską kartę naukowca i 
Kodeks postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych, jak również inne 
stosowne dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

Or. fr

Poprawka 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci 
oraz poprzez uwzględnienie w projektach 
wymiaru płci z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji.
Działania powinny również zmierzać do 
wdrożenia zasad dotyczących równości 
mężczyzn i kobiet, określonych w art. 2 i 3 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 8 
TFUE.

(23) Działania finansowane w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny być 
zgodne z unijnym dorobkiem prawnym w 
odniesieniu do równości szans dla kobiet i 
mężczyzn. W programie „Horyzont 2020” 
należy zwrócić uwagę na wybitne 
osiągnięcia naukowe i kwalifikacje 
zawodowe personelu naukowego i 
badawczego obu płci zajmującego się 
badaniami i innowacjami. Aby zapewnić 
skuteczne wykorzystanie finansowania 
UE, podstawowymi wyróżnikami 
finansowania unijnych badań naukowych 
powinny być wybitny poziom projektów 
naukowych oraz kwalifikacje zawodowe 
personelu badawczego.

Or. en

Poprawka 48
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić regularnie 
aktualizowane uzasadnione opinie 
Europejskiej Grupy do spraw Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach, co 
pociąga za sobą jako warunek wstępny 
przejrzystą metodę selekcji opartą na 
niezależności i fachowej wiedzy członków 
EGE. Prowadząc działania badawcze 
należy uwzględniać art. 13 TFUE, a także 
ograniczać wykorzystywanie zwierząt w 
badaniach i testach, a w dalszej 
perspektywie ostatecznie zaprzestać 
wykorzystywania zwierząt w tym celu. 
Wszystkie działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE.

Or. fr

Poprawka 49
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze, należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
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zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

zwierząt w tym celu, w tym dzięki 
rozwojowi strategicznemu, włączaniu 
innowacyjnych narzędzi i technologii 
nieobejmujących zwierząt i korzystaniu z 
nich. Wszystkie działania należy 
prowadzić przy zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi zgodnie z 
art. 168 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Cel polityczny ograniczania i docelowego zastąpienia wykorzystywania zwierząt powinien 
być powiązany z podejściem praktycznym, które będzie potrzebne, aby zrealizować ten cel.

Poprawka 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Przy finansowaniu 
działań badawczych z programu 
„Horyzont 2020” należy przestrzegać 
przepisów prawnych oraz zwyczajów 
państw członkowskich. Wszystkie 
działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE.

(Przy ustanawianiu finansowania badań 
naukowych w programach ramowych UE 
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należy przestrzegać krajowego prawa 
konstytucyjnego państw członkowskich.
UE nie może finansować badań, które nie 
są dozwolone w państwach 
członkowskich.)

Or. en

Poprawka 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych. 
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Komórki macierzyste okazały się 
bardzo skuteczne w terapii w niektórych 
dziedzinach, jak medycyna regeneracyjna. 
Unia powinna zatem w dalszym ciągu 
wspierać badania w tym obszarze.
Komisja Europejska uznaje jednak, że 
badania nad ludzkimi zarodkowymi 
komórkami macierzystymi dotykają 
kwestii natury etycznej i dlatego też 
jednoznacznie nie zachęca do 
wykorzystania ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych. Wykorzystanie 
dojrzałych ludzkich komórek 
macierzystych, ze szczególnym 
odniesieniem do komórek macierzystych 
pobranych z krwi pępowinowej oraz do 
indukowanych pluripotencjalnych 
komórek macierzystych, uzależnione jest 
od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste. Nie należy 
finansować działań zakazanych we 
wszystkich państwach członkowskich. Nie 
należy finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.
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Or. it

Poprawka 52
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych. 
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Komisja Europejska jest zatroskana 
kwestiami dotyczącymi uczciwości w 
wykorzystywaniu ludzkich komórek 
macierzystych pobranych od osób 
dorosłych, z zarodków lub z pępowiny. 
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych uzależnione jest od oceny 
naukowców w zależności od celów 
terapeutycznych, które zamierzają oni 
osiągnąć oraz podlega rygorystycznej 
ocenie etycznej. Można finansować 
projekty wykorzystujące ludzkie 
zarodkowe komórki macierzyste, jeżeli 
uzyskały one niezbędne zatwierdzenie w 
odnośnych państwach członkowskich

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka jest związana z poprawką do art. 16 ust. 4 dotyczącego ludzkich komórek 
macierzystych.

Poprawka 53
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Należy rozważyć 
utworzenie i utrzymanie publicznych 
banków zarodkowych komórek 
macierzystych.

Or. pt

Poprawka 54
Peter Liese, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 

(25) W niektórych przypadkach, zwłaszcza 
w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, 
wykazano wartość dodaną terapii 
komórkami macierzystymi. W 
szczególności komórki macierzyste 
pochodzące z pępowiny oraz pobrane od 
osób dorosłych są już stosowane w 
uznanych metodach leczenia. Dlatego też 
Unia powinna nadal wspierać takie 
badania. Priorytet należy nadać badaniu 
istniejących lub przyszłych alternatyw dla 
badań nad ludzkimi zarodkowymi 
komórkami macierzystymi, zwłaszcza 
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członkowskich. Nie należy finansować
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

takich jak komórki macierzyste 
pochodzące z pępowiny, indukowane 
pluripotencjalne komórki macierzyste 
oraz komórki macierzyste pobrane od 
osób dorosłych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki te opierają się na poprawkach nr 1 i 6 sprawozdawcy komisji opiniodawczej, ale 
uwzględniają fakt, że postanowiono, iż należy ograniczyć opinię ściśle do zakresu kompetencji 
komisji ENVI, tj. do zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym, zdrowiem i 
bezpieczeństwem żywności. Aspekty prawne i etyczne należą do kompetencji Komisji Prawnej.
Dlatego też w poprawce unika się wszelkich sformułowań na temat kwestii etycznych

Poprawka 55
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Wykazano znaczną wartość dodaną 
terapii komórkami macierzystymi, 
zwłaszcza w dziedzinie medycyny 
regeneracyjnej. Dlatego też Unia powinna 
nadal wspierać badania w tej dziedzinie.
Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych uzależnione jest 
od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
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członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane. Komisja powinna aktywnie 
wspierać badania mające na celu rozwój 
metod alternatywnych dla zarodkowych 
komórek macierzystych.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta poprawki zaproponowanej w projekcie opinii. Nowe brzmienie nie odnosi się do 
żadnej konkretnej alternatywy, przez co zostawia otwartą możliwość dla wszelkich 
alternatywnych rozwiązań, które już istnieją lub zostaną opracowane przez naukowców w 
przyszłości.

Poprawka 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Należy zwrócić uwagę na znaczne 
różnice pomiędzy krajowymi 
ustawodawstwami państw członkowskich 
dotyczącymi badań naukowych z 
wykorzystaniem ludzkich zarodków i
ludzkich zarodkowych komórek 
macierzystych. Unijna polityka badawcza 
nie powinna prowadzić do harmonizacji 
krajowych ustawodawstw państw 
członkowskich. Komisja powinna 
przypomnieć swoje oświadczenie na temat 
siódmego programu ramowego w zakresie 
badań, w którym stwierdziła, że będzie 
kontynuować obecną praktykę i nie będzie 
przekazywać komitetowi regulacyjnemu 
wniosków dotyczących projektów, które 
przewidują przeprowadzanie badań 
naukowych związanych z niszczeniem 
embrionów ludzkich, w tym w celu 
pozyskania komórek macierzystych1.
Zobowiązanie to powinno zostać włączone 
do niniejszego rozporządzenia w celu 
zagwarantowania ciągłości prawnej.
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__________________
1 Punkt 12 oświadczenia Komisji 
dotyczącego art. 6 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 
Dz.U. L 412, z 30.12.2006, s.1.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest nadanie mocy prawnej zobowiązaniu Komisji podjętemu odnośnie do 
badań wykorzystujących komórki macierzyste.

Poprawka 57
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej orzekł w sprawie C-34/101, 
że ludzkie zarodkowe komórki macierzyste 
nie podlegają ochronie patentowej w 
ramach prawa UE. Według orzeczenia 
ETS w sprawie C-34/10 badania nad 
zarodkowymi komórkami macierzystymi 
należy wyłączyć z finansowania UE.
__________________
1 Sprawa C-34/10, wyrok Trybunału 
(wielka izba) z dnia 18 października 
2011 r., Oliver Brüstle przeciwko 
Greenpeace.

Or. en

Poprawka 58
Frédérique Ries
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Program ramowy Komisji 
Europejskiej musi w większym stopniu 
uwzględniać badania nad komórkami 
wyodrębnionymi z krwi pępowinowej 
(zdolność do zróżnicowania, 
rozprzestrzeniania i wykorzystania 
autologicznego lub alogenicznego, brak 
reakcji immunologicznej u biorcy 
otrzymującego komórki), które były już 
wykorzystywane z powodzeniem w 
leczeniu niektórych chorób. 

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla stanowisko sprawozdawcy wyrażone w poprawce 6 dotyczącej badań 
nad komórkami macierzystymi wyodrębnionymi z krwi pępowinowej. Wspólnotowy program 
Horyzont 2020 powinien promować to rozwiązanie jako „trzeci wariant” dla badań nad 
komórkami macierzystymi.

Poprawka 59
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) W unijnej polityce badawczej i przy 
finansowaniu badań przez UE należy 
dopilnować, by naukowcy, których 
badania są finansowane z pieniędzy 
unijnych podatników, również patentowali 
swoje wynalazki w UE. Skoro ludzkie 
zarodkowe komórki macierzyste nie 
podlegają ochronie patentowej (patrz 
orzecznictwo ETS, sprawa C-34/10), ten 
rodzaj badań należy wyłączyć z 
finansowania UE, aby zapewnić 
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odpowiedzialne wykorzystywanie 
pieniędzy podatników. Państwo 
członkowskie może jednak podjąć decyzję 
o finansowaniu takich badań wyłącznie z 
własnego budżetu krajowego i zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym.

Or. en

Poprawka 60
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Niedawne odkrycie indukowanych 
pluripotencjalnych komórek 
macierzystych otworzyło nową drogę dla 
badań poza istniejącymi od kilku lat 
możliwościami badań nad dorosłymi i 
zarodkowymi komórkami macierzystymi, i 
wzbudziło tym samym nową nadzieję 
wśród pacjentów oczekujących na 
leczenie.    Wskazane jest zatem, aby Unia 
Europejska działania zgodnie z 
następującymi zaleceniami – musi: 
– uwzględniać zainteresowanie 
środowiska naukowego wszystkimi 
rodzajami badań;
– zapewnić równowagę między różnymi 
rodzajami badań nad komórkami 
macierzystymi, tak by żaden rodzaj badań 
nie był uprzywilejowany kosztem 
pozostałych;
– rozpatrywać bez uprzedzeń problemy 
etyczne wynikające ze stosowania każdej 
kategorii komórek macierzystych.

Or. fr
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Poprawka 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Aby zmaksymalizować wpływ 
programu „Horyzont 2020”, należy ze 
szczególną uwagą potraktować podejścia 
wielodyscyplinarne, interdyscyplinarne i 
transdyscyplinarne jako elementy 
niezbędne do osiągnięcia znacznego 
postępu naukowego. Przełomowe odkrycia 
w nauce często mają miejsce na granicy 
lub przecięciu dyscyplin i dziedzin wiedzy.
Ponadto złożoność problemów i wyzwań, 
przed którymi stoi Europa, wymaga 
rozwiązań, które można zastosować 
jedynie, łącząc wiele dyscyplin i przy 
współpracy wielu podmiotów społecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Podejścia wielodyscyplinarne, interdyscyplinarne i transdyscyplinarne są niezbędne do 
osiągnięcia postępu w nauce i innowacyjności. Złożonych obecnych problemów często nie 
można rozwiązać w ramach jednej dyscypliny, nie mogą tego też dokonać sami naukowcy.
Dlatego regularnie potrzebne są wspólne cele lub wspólne struktury kognitywne wśród 
dyscyplin i podmiotów społecznych w celu znajdowania i rozwijania najlepszych rozwiązań. Z 
uwagi na to program „Horyzont 2020” powinien nie tylko przewidywać, lecz również 
promować podejście wielodyscyplinarne i interdyscyplinarne.

Poprawka 62
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ważnym źródłem innowacji i wzrostu 
gospodarczego w Europie są MŚP. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” 

(27) Podstawowym źródłem innowacji,
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
Europie są MŚP. W związku z tym 
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wymaga silnego zaangażowania MŚP, 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
Powinno to przyczynić się do osiągnięcia 
celów programu Small Business Act.

program „Horyzont 2020” wymaga silnego 
zaangażowania MŚP, zdefiniowanych w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. Powinno to przyczynić się do 
osiągnięcia celów programu Small 
Business Act.

Or. fr

Poprawka 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 i 
celów RIO+20.

Or. en

Poprawka 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Udział zespołów badawczych w 
różnych projektach powinno się rozważyć 
w kategoriach podniesienia jakości i 
umożliwienia współpracy 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 65
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Potrzebę nowego podejścia do 
kontroli i zarządzania ryzykiem w 
finansowaniu badań naukowych przez 
Unię uznała Rada Europejska, wzywając
dnia 4 lutego 2011 r. do ustalenia nowej 
równowagi między zaufaniem a kontrolą 
oraz między ponoszeniem ryzyka a 
unikaniem go. W swojej rezolucji z dnia 11 
listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych Parlament 
Europejski wezwał do pragmatycznego 
przejścia do administracyjnego i 
finansowego uproszczenia oraz stwierdził, 
że zarządzanie europejskim finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 
stopniu opierać się na zaufaniu do 
uczestników i odznaczać się większą 
tolerancją ryzyka. W sprawozdaniu z 
oceny śródokresowej siódmego programu 
ramowego UE w zakresie badań (2007–
2013) stwierdza się, że potrzebne jest 
bardziej radykalne podejście, które 
umożliwi przełom w dążeniu do
uproszczenia oraz że należy zmienić 
stosunek równowagi między ryzykiem a 
zaufaniem.

(32) Potrzebę nowego podejścia do
opracowania opartej na dowodach 
naukowych strategii zarządzania ryzykiem 
w ramach unijnej strategii finansowaniu 
badań naukowych uznała Rada Europejska 
dnia 4 lutego 2011 r. Rada wezwała do 
ustalenia nowej równowagi między 
zaufaniem a kontrolą oraz między 
ponoszeniem ryzyka a unikaniem go. W 
swojej rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie uproszczenia w realizacji 
programów ramowych w zakresie badań 
naukowych Parlament Europejski wezwał 
do pragmatycznego przejścia do 
administracyjnego i finansowego 
uproszczenia oraz stwierdził, że 
zarządzanie europejskim finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 
stopniu opierać się na zaufaniu do badaczy
i odznaczać się większą tolerancją ryzyka.
W sprawozdaniu z oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego UE w 
zakresie badań (2007–2013) stwierdza się, 
że potrzebne jest bardziej radykalne 
podejście, umożliwiające przełom w 
dążeniu do uproszczenia procedur, które 
będą świadczyć o zaufaniu Unii do 
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badaczy i zachęcać ich do podejmowania 
ryzyka niezbędnego do osiągnięcia 
szybszych postępów w nauce i technologii.

Or. en

Poprawka 66
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Skuteczne zarządzanie efektywnością, 
w tym ocena i monitorowanie, wymaga 
opracowania specjalnych wskaźników 
efektywności, umożliwiających pomiar w 
czasie, zarazem realistycznych i 
odzwierciedlających logikę interwencji 
oraz odpowiednich dla właściwej hierarchii 
celów i działań. Należy wprowadzić 
odpowiednie mechanizmy koordynacji 
między realizacją i monitorowaniem 
programu „Horyzont 2020” a 
monitorowaniem postępu, osiągnięć i 
realizacji europejskiej przestrzeni 
badawczej.

(35) Skuteczne zarządzanie efektywnością, 
w tym ocena i monitorowanie, wymaga 
opracowania specjalnych wspólnych 
europejskich wskaźników efektywności, 
umożliwiających pomiar w czasie, zarazem 
realistycznych i odzwierciedlających 
logikę interwencji oraz odpowiednich dla 
właściwej hierarchii celów i działań. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
mechanizmy koordynacji między realizacją 
i monitorowaniem programu „Horyzont 
2020” a monitorowaniem postępu, 
osiągnięć i realizacji europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Or. fr

Poprawka 67
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
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Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz promowania 
lepszego wykorzystania przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego.

Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz promowania 
lepszego wykorzystania społecznego, 
gospodarczego i przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego.

Or. en

Poprawka 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) „infrastruktura badawcza” oznacza 
obiekty, zasoby, systemy organizacyjne i 
usługi wykorzystywane przez społeczność 
naukową w celu prowadzenia badań i 
innowacji w swoich dziedzinach; w 
odpowiednich przypadkach może być ona 
wykorzystywana w celach innych niż 
badawcze, np. do świadczenia usług 
edukacyjnych lub publicznych; do 
infrastruktury badawczej zalicza się:
ważne wyposażenie naukowe (lub zestawy 
instrumentów); zasoby oparte na wiedzy 
naukowej, takie jak zbiory, archiwa czy 
dane naukowe; infrastrukturę 
elektroniczną, taką jak dane, systemy 
komputerowe i oprogramowanie, sieci 
komunikacyjne i systemy promujące 
otwartość i zaufanie do technologii 
cyfrowych; inną infrastrukturę o 
unikalnym charakterze niezbędną do 
osiągnięcia doskonałości w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uzyskać wspólną definicję koncepcji infrastruktury, należy uwzględnić w dokumencie 
legislacyjnym koncepcję już stosowaną, która poszerza tradycyjną interpretację i wiąże się z 
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budynkami i inwestycjami fizycznymi.

Poprawka 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) „transeuropejski transfer 
technologii” oznacza transfer wyników 
naukowych i technologii między 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 
mieszczącymi się w różnych państwach 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) „inteligentna specjalizacja” oznacza 
koncepcję rozwoju polityki Unii 
Europejskiej w zakresie badań i rozwoju 
oraz innowacji; celem inteligentnej 
specjalizacji jest promowanie wydajnego i 
skutecznego wykorzystania inwestycji 
publicznych w oparciu o synergię między 
krajami i regionami i przy wzmocnieniu 
ich potencjału innowacyjnego; strategia 
inteligentnej specjalizacji składa się z 
programu strategii wieloletniej, którego 
celem jest opracowanie funkcjonalnego 
krajowego lub regionalnego systemu 
badań i innowacji;

Or. en
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Uzasadnienie

Inteligentna specjalizacja jest zadaniem, które regiony muszą wykonać w celu określenia 
własnych możliwości i opracowania swojego regionalnego programu strategicznego na 
przyszłość. Jest to wymóg oddolny, dzięki któremu możliwe jest przekazywanie środków z 
funduszy strukturalnych do programu na rzecz innowacji i programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 71
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego charakteru, rozwoju 
gospodarczego i odporności, a także 
włączenia społecznego i konkurencyjności 
przemysłu w Europie.

Or. en

Poprawka 72
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
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wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy, poprawę 
stanu zdrowia i wyników leczenia i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

Or. en

Poprawka 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
przekazywanie wyników badań na 
wszystkie szczeble edukacji, stworzenie 
nowych miejsc pracy i zapewnienie 
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu i konkurencyjności w Europie.

Or. en

Uzasadnienie

Edukacja jest bardzo ważną inicjatywą przewodnią strategii „Europa 2020”. Jest ona 
niezbędnym narzędziem zapewniającym siłę Europy. Należy uwzględnić w tekście 
przekazywanie wyników z dziedziny nauki do dziedziny edukacji.
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Poprawka 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie. Głównym 
narzędziem służącym osiągnięciu tych 
celów powinien być transeuropejski 
transfer technologii.

Or. en

Poprawka 75
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy, 
zrównoważonym rozwoju i innowacyjności 
w całej Unii poprzez pozyskanie 
wystarczających dodatkowych nakładów 
na badania i rozwój oraz innowacyjność.
W ten sposób wspiera on realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
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wstępie do załącznika I. wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

Or. en

Poprawka 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej, natomiast 
instrumenty łączące badania i innowacje 
oraz fundusze strukturalne powinny być 
wdrażane za pomocą programów, 
„regionów wiedzy” i „inteligentnej 
specjalizacji”, a oba te instrumenty 
powinny być ulokowane w ramach 
europejskiej przestrzeni badawczej, aby 
stworzyć obiektywne wskaźniki dla 
szczebli doskonałości.

Or. en

Uzasadnienie

„Regiony wiedzy” i „inteligentna specjalizacja” mogą być ważnymi instrumentami dla 
osiągnięcia synergii pomiędzy funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020”.

Poprawka 77
Yves Cochet, Jill Evans
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na mocy niniejszego rozporządzenia 
nie będą finansowane wydatki 
administracyjne Komisji służące do 
realizacji tego programu ani też budowa 
czy eksploatacja dużych europejskich 
projektów infrastrukturalnych, takich jak 
Galileo, GMES czy ITER.

Or. en

Poprawka 78
Jill Evans, Yves Cochet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Na mocy niniejszego rozporządzenia 
nie będą finansowane wydatki na rozwój 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych w celu ich 
wprowadzenia do środowiska 
naturalnego, żywności czy paszy, ani też 
powiązana działalność badawcza czy 
infrastruktura.

Or. en

Poprawka 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wiedzy, nauki i technologii; nauk 
biologicznych, zdrowia, ziemi, środowiska 
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naturalnego, zasobów naturalnych i 
bezpieczeństwa żywnościowego;

Or. en

Uzasadnienie

Różnica między technologiami, naukami technicznymi, badaniami nad potrzebami ludzi i 
społeczeństwa.

Poprawka 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nauk społecznych, ekonomicznych i 
humanistycznych; wyzwań 
demograficznych, edukacji, kwestii 
terytorialnych, zarządzania, kultury, treści 
cyfrowych, nauk humanistycznych, 
dziedzictwa kulturowego i 
niematerialnych dziedzin wiedzy;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest podkreślenie znaczenia niematerialnych dziedzin wiedzy w dostosowywaniu się 
do zmian na świecie.

Poprawka 81
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa realizacji programu 
„Horyzont 2020” wynosi 87740 mln EUR, 
z czego maksymalnie 86198 mln EUR 
przeznacza się na działania na podstawie 

1. Koperta finansowa realizacji programu 
„Horyzont 2020” wynosi 87740 mln EUR, 
z czego maksymalnie 86 698 mln EUR 
przeznacza się na działania na podstawie 
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tytułu XIX Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

tytułu XIX Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

Or. it

(Zob. poprawka do załącznika II)

Poprawka 82
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa realizacji programu 
„Horyzont 2020” wynosi 87740 mln EUR, 
z czego maksymalnie 86198 mln EUR
przeznacza się na działania na podstawie 
tytułu XIX Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

1. Koperta finansowa realizacji programu 
„Horyzont 2020” wynosi XXX mln, z 
czego maksymalnie 98,2 % przeznacza się 
na działania na podstawie tytułu XIX 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

Or. en

Poprawka 83
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) doskonała baza naukowa, 27818 mln 
EUR;

(a) doskonała baza naukowa, 23 818 mln 
EUR;

Or. it

(Zob. poprawka do załącznika II)

Poprawka 84
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)



AM\905947PL.doc 35/73 PE492.556v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) doskonała baza naukowa, 27818 mln 
EUR;

(a) Doskonała baza naukowa, 29,3%;

Or. en

Poprawka 85
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 25 280
mln EUR;

Or. it

(Zob. poprawka do załącznika II)

Poprawka 86
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280 
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle i 
wiodąca pozycja postindustrialna, 
25280 mln EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by uwzględnić, że postindustrializacja jest już faktem w niektórych państwach 
członkowskich, które rozwinęły się w kierunku społeczeństwa postindustrialnego z 
dynamicznymi usługami i sektorami zaawansowanych technologii. Z drugiej strony Europa, 
która znajduje się w tyle za głównymi konkurentami, musi więcej inwestować w kluczowe 
sektory przemysłu, mające centralne znaczenie dla konkurencyjności, a więc po prostu 
rozsądek nakazuje, by bardziej zrównoważyć budżet przeznaczony na dwa z trzech 
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priorytetów:  wiodącą pozycję w przemyśle i wyzwania społeczne.

Poprawka 87
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280 
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 25,2%;

Or. en

Poprawka 88
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne, 34 388 mln EUR.

Or. it

(Zob. poprawka do załącznika II)

Poprawka 89
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne, 30888 mln EUR.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 6 ust. 2 akapit pierwszy litera b) w celu zapewnienia 
bardziej zrównoważonego rozdziału środków budżetowych. Istotne jest, aby opracować silną 
politykę industrialną i postindustrialną na szczeblu UE, jeśli chcemy stawić czoła ogromnym 
wyzwaniom społecznym, które stoją obecnie przed społeczeństwem europejskim i które będą 
się pojawiać przez kolejne dziesięciolecia (tworzenie dobrych i godnych miejsc pracy oraz 
dążenie do poprawy jakości życia Europejczyków).

Poprawka 90
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne, 40,4%.

Or. en

Poprawka 91
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2212 mln EUR.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2,1% ogólnego budżetu.

Or. en

Poprawka 92
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3194 mln EUR jak określono w 
załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1542 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1652 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w art. 
26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota zostanie 
przyznana proporcjonalnie, jak określono 
w załączniku II, z kwoty przeznaczonej na 
cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” w ramach priorytetu 
„Wiodąca pozycja w przemyśle” 
określonego w ust. 2 lit. b) oraz z kwoty 
przeznaczonej na priorytet „Wyzwania 
społeczne” określony w ust. 2 lit. c).

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 2524 mln EUR jak określono w 
załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1042 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1482 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w art. 
26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota zostanie 
przyznana proporcjonalnie, jak określono 
w załączniku II, z kwoty przeznaczonej na 
cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” w ramach priorytetu 
„Wiodąca pozycja w przemyśle” 
określonego w ust. 2 lit. b) oraz z kwoty 
przeznaczonej na priorytet „Wyzwania 
społeczne” określony w ust. 2 lit. c).

Or. it

(Zob. poprawka do załącznika II)

Poprawka 93
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3194 mln EUR jak określono w 
załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1542 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3% ogólnego budżetu, zgodnie 
z załącznikiem II.



AM\905947PL.doc 39/73 PE492.556v01-00

PL

Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1652 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w 
art. 26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota 
zostanie przyznana proporcjonalnie, jak 
określono w załączniku II, z kwoty 
przeznaczonej na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach priorytetu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” określonego w ust. 2 lit. b) 
oraz z kwoty przeznaczonej na priorytet 
„Wyzwania społeczne” określony w ust. 2 
lit. c).

Or. en

Poprawka 94
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki finansowe w dwóch wieloletnich 
przydziałach pokryją:

skreślony

(a) w ramach pierwszego przydziału 
trwający rozwój obecnych wspólnot 
wiedzy i innowacji (dalej zwane WWiI) 
oraz kapitał zalążkowy na założenie 
drugiej generacji trzech nowych WWiI
(b) w ramach drugiego przydziału 
trwający rozwój już powstałych WWiI oraz 
kapitał zalążkowy na założenie trzeciej 
generacji trzech nowych WWiI

Or. en

Poprawka 95
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Drugi przydział zostanie udostępniony po 
przeglądzie określonym w art. 26 ust. 1, z 
uwzględnieniem w szczególności:

skreślony

(a) uzgodnionego harmonogramu 
tworzenia trzeciej generacji WWiI;
(b) programowych potrzeb finansowych 
istniejących wspólnot, w zależności od ich 
indywidualnego rozwoju;
(c) Wkładu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii i jego WWiI w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”.

Or. en

Poprawka 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie 
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej dokonać 
przeglądu kwot przeznaczonych na 
priorytety, określonych w ust. 2 oraz 
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 10 % łącznego początkowego 
przydziału dla każdego priorytetu i do 10% 

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie 
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej dokonać 
przeglądu kwot przeznaczonych na 
priorytety, określonych w ust. 2 oraz 
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 5% łącznego początkowego 
przydziału dla każdego priorytetu i do 5% 
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łącznego początkowego przydziału dla 
każdego celu szczegółowego. Nie dotyczy 
to kwot określonych dla działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego w ust. 2 lub wkładu na 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii określonego w ust. 3.

łącznego początkowego przydziału dla 
każdego celu szczegółowego. Nie dotyczy 
to kwot określonych dla działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego w ust. 2 lub wkładu na 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii określonego w ust. 3.

Or. en

Poprawka 97
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ścisłe powiązania gospodarcze i 
geograficzne z Unią;

(iii) ścisłe powiązania polityczne,
gospodarcze i geograficzne z Unią;

Or. fr

Poprawka 98
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) dysponują systemem prawnym 
opierającym się na zasadach demokracji 
oraz skuteczną administracją publiczną;

Or. it

Poprawka 99
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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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 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

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; przedstawicieli 
przemysłu )zwłaszcza w przypadku 
europejskich inicjatyw przemysłowych); 
działań wybiegających w przyszłość; 
ukierunkowanych konsultacji społecznych;
oraz przejrzystych i interaktywnych 
procesów zapewniających wsparcie 
odpowiedzialnych badań i innowacji.

Or. it

Poprawka 100
Petru Constantin Luhan

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 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

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; aktywnego 
zasięgania opinii organizacji osób 
niepełnosprawnych oraz przejrzystych i 
interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby prowadzone badania były użyteczne i znaczące dla społeczeństwa, zasadniczą kwestią 
jest pełne włączenie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji do procesu 
decyzyjnego w ramach programu „Horyzont 2020”. Ma to kluczowe znaczenie, jeżeli chcemy 
uzyskać pewność, że europejskie badania naukowe dają wyniki zgodne z potrzebami 
społeczeństwa i obywateli, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Obecnie nie ma wzmianki o 
angażowaniu osób niepełnosprawnych i organizacji reprezentujących je w badania w ramach 
programu „Horyzont 2020” i należy zmienić wniosek zgodnie z propozycją.

Poprawka 101
Karin Kadenbach

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 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

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 (np. organizacji 
pacjentów, jeżeli chodzi o badania w 
dziedzinie zdrowia); oraz przejrzystych i 
interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

Or. en

Poprawka 102
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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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 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję;
nienastawionych na zysk platform 
społeczeństwa obywatelskiego; 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 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

Or. en

Poprawka 103
Rolandas Paksas

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 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

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; aktywnego 
zasięgania opinii organizacji osób 
niepełnosprawnych oraz przejrzystych i 
interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.
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Or. en

Poprawka 104
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Opierając się na działaniach 
zainicjowanych w ramach tematu „Nauka 
w społeczeństwie” 7. programu 
ramowego, „Horyzont 2020” powinien 
zapewnić udział organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego zarówno w określaniu 
priorytetów badawczych i projektowaniu 
niektórych programów pracy, jak i w 
stosownych przypadkach w działalności 
badawczej dzięki szczególnym 
zaproszeniom do składania wniosków.

Or. en

Poprawka 105
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Aby zapewnić trafność społeczną 
potrzeb i priorytetów badawczych 
określonych w ramach wyzwań 
społecznych, Komisja tworzy platformy 
dialogu między przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego a 
badaczami.

Or. en
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Poprawka 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

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 podejście 
systemowe do kwestii przestrzennych, 
urbanistycznych i terytorialnych, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiar terytorialny i przestrzenny (zagospodarowanie gruntów, regiony i miasta) jest 
zupełnie nieobecny w programie. Jest to kluczowy i centralny element wyzwań społecznych i 
musi zostać uwzględniony we wszystkich działaniach.

Poprawka 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 1. Między priorytetami w ramach 



AM\905947PL.doc 47/73 PE492.556v01-00

PL

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 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

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 rozwój badań 
nad europejskimi systemami prawnymi, na 
rozwój badań nad systemami prawnymi 
państw członkowskich, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
etyczne badania i innowacje 
uwzględniające poszanowanie równych 
szans dla mężczyzn i kobiet w dziedzinie 
badań oraz na zwiększenie atrakcyjności 
zawodu naukowca dla obu płci i ułatwienie 
międzynarodowej i międzysektorowej 
mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 108
Corinne Lepage

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 

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 zmianę 
klimatu, dobry stan mórz i oceanów i 
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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.

zrównoważony rozwój, 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.

Or. en

Poprawka 109
Corinne Lepage

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 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

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, na bardziej 
zarządzanie badaniami przez większą 
liczbę stron, na badania z udzialem 
zainteresowanej społeczności oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en
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Poprawka 110
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby zapewnić odpowiednie 
uwzględnienie przekrojowych problemów 
przy wdrażaniu programu „Horyzont 
2020”, Komisja przeprowadza nie tylko 
ocenę ekonomiczną, ale i ocenę społeczną, 
etyczną oraz ocenę pod względem 
zrównoważonego rozwoju, a także ocenę 
konkretnych programów badawczych w 
ramach regularnej kontroli i oceny 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne.

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne, a także przekazywanie wyników 
badań na wszystkie szczeble w ramach 
edukacji i szkoleń.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli Europa ma mieć konkurencyjne szkolenia i edukację, konieczne jest przenoszenie 
wyników badań do programów.

Poprawka 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 a
Odpowiedzialne badania naukowe i 

innowacje
W celu zagwarantowania harmonijnego i 
efektywnego związku między nauką a 
społeczeństwem „Horyzont 2020” 
aktywnie promuje odpowiedzialne 
badania naukowe i innowacje. Oznacza to 
propagowanie ram zarządzania 
zachęcających podmioty społeczne do 
wspólnej pracy w ciągu całego procesu 
badań i innowacji w celu lepszego 
dostosowania go – tak jak i wyników i 
skutków – do oczekiwań, potrzeb i 
wartości społecznych. Te ramy 
zarządzania obejmują w szczególności:
(a) zapewnienie efektywnego 
zaangażowania publicznego na rzecz 
nasilenia badań i innowacji, w tym badań 
z udzialem zainteresowanej społeczności, 
w ramach których podmioty społeczne 
współtworzą wiedzę w celu zaspokojenia 
potrzeb społeczeństwa;
(b) uwzględnienie wymiaru płci, o którym 
mowa w art. 15;
(c) zapewnienie wolnego dostępu on-line 
do informacji naukowych i umożliwienie 
korzystania z nich zgodnie z art. 15b;
(d) zapewnienie dzięki edukacji przyszłym 
naukowcom i innym podmiotom 
społecznym koniecznej wiedzy i narzędzi 
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umożliwiających pełny udział i 
podejmowanie odpowiedzialności w 
procesie badań i innowacji;
(e) zapewnianie zgodności z zasadami 
etycznymi, o których mowa w art. 16 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równouprawnienie płci Równe szanse mężczyzn i kobiet w 
badaniach

Or. en

Poprawka 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równouprawnienia 
płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w 
działaniach w zakresie badań naukowych i 
innowacji.

Program „Horyzont 2020” musi szanować 
doskonałość naukową i kwalifikacje 
zawodowe naukowców przy promowaniu 
równych szans mężczyzn i kobiet w 
zakresie badań naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 115
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu „Horyzont 2020” 
podejmuje się działania mające na celu 
zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność czy wiek w treści 
badań i innowacji, w tym działania 
mające na celu usunięcie przeszkód w 
dostępie dla osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Równość naukowców

Program „Horyzont 2020” przyczynia się 
do atrakcyjności kariery naukowej w 
Europie. W związku z tym jest wdrażany w 
sposób służący promowaniu tworzenia 
jednolitego rynku dla naukowców, w 
szczególności wprowadzając odpowiednie 
mechanizmy mające na celu zmniejszenie 
rozbieżności w wynagrodzeniu 
naukowców.

Or. en

Poprawka 117
Petru Constantin Luhan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka, jej protokołami 
uzupełniającymi, a także Konwencją 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

W dniu 23 grudnia 2010 r. UE podpisała Konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, która weszła w życie w dniu 22 stycznia 2011 r. Jest to pierwszy traktat w 
sprawie praw człowieka podpisany przez UE i każda polityka czy akt prawny UE powinny być 
zgodne z tą konwencją międzynarodową.

Poprawka 118
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi. Prowadząc prace 
badawcze uwzględnia się również art. 13 
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TFUE i ogranicza się wykorzystywanie 
zwierząt w badaniach i testach, z myślą o 
ostatecznym zaprzestaniu 
wykorzystywania zwierząt w tym celu, w 
tym poprzez rozwój strategiczny, 
integrację i wykorzystanie innowacyjnych 
narzędzi i technologii 
niewykorzystujących zwierząt.

Or. en

Poprawka 119
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka, jej protokołami 
uzupełniającymi, a także Konwencją 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 120
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
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prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność czy 
wiek oraz konieczność zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi.

Or. en

Poprawka 121
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych,

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi i zwierząt w celach reprodukcyjnych;

Or. it

Poprawka 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych,

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych, 
terapeutycznych bądź naukowych,

Or. en

Poprawka 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) badania mające na celu zmiany 
dziedzictwa genetycznego człowieka, które 
mogłyby spowodować dziedziczenie takich 
zmian,

(b) badania mające na celu zmiany 
dziedzictwa genetycznego człowieka i 
zwierząt, które mogłyby spowodować 
dziedziczenie takich zmian,

Or. en

Poprawka 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania, które wiążą się z 
niszczeniem zarodków ludzkich;

Or. en

Poprawka 125
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania, które powodują poważne 
cierpienia u zwierząt kręgowych;

Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować badań, które powodują poważne cierpienia u zwierząt 
kręgowych.
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Poprawka 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) badania z wykorzystaniem ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych;

Or. en

Poprawka 127
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) z wykorzystaniem dzikich zwierząt w 
niewoli lub zwierząt F1 z rzędu ssaków 
naczelnych;

Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować badań z wykorzystaniem dzikich zwierząt w niewoli lub zwierząt 
F1 z rzędu ssaków naczelnych.

Poprawka 128
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cc) badania na ssakach lub ptakach, w 
których stosuje się celowe odłączenie od 
matki;
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Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować badań na ssakach lub ptakach, w których stosuje się celowe 
odłączenie od matki.

Poprawka 129
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania nad komórkami macierzystymi 
oferują obiecujące perspektywy leczenia 
lub wyleczenia wielu chorób 
neurodegeneracyjnych i przewlekłych.
Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

Or. en

Poprawka 130
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
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finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich. 
Nie przyznaje się środków na 
finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

finansowane w zależności od treści wniosku 
naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich. 
Priorytety w zakresie badań i finansowania 
muszą być określane na podstawie 
aktualnego stanu wiedzy naukowej.

Or. pt

Uzasadnienie

Priorytety w zakresie badań i ich finansowania powinny zmieniać się wraz z aktualnym 
stanem wiedzy naukowej; nie należy ich określać i blokować z góry na długi okres czasu.

Poprawka 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich. 
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Wspierane będą działania badawcze 
mające na celu rozwój i poprawę terapii 
opierających się na wykorzystaniu 
dojrzałych ludzkich komórek 
macierzystych. Można będzie zezwolić na 
finansowanie badań przy wykorzystaniu 
dorosłych ludzkich komórek 
macierzystych w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich. 
Wspierane będą w szczególności badania 
nad komórkami macierzystymi pobranymi 
z krwi pępowinowej oraz nad 
indukowanymi pluripotencjalnymi 
komórkami macierzystymi. Nie przyznaje 
się środków na finansowanie działań w
zakresie badań, które są zakazane we 
wszystkich państwach członkowskich. Nie 
należy finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
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jest zakazane.

Or. it

Poprawka 132
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich. 
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, pobranych od 
osób dorosłych, z zarodków lub z 
pępowiny mogą być finansowane w 
zależności od treści wniosku naukowego 
oraz od ram prawnych zainteresowanych 
państw członkowskich. Badania nad 
zarodkowymi komórkami macierzystymi 
mogą być prowadzone tylko na 
nadliczbowych zarodkach, powstałych w 
ramach zapłodnienia in vitro i 
nieprzewidzianych do celów reprodukcji.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.
Jednakże badania medyczne nad 
wszystkimi rodzajami komórek 
macierzystych są finansowane w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest dozwolone.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest przyjęcie obiektywnego i tolerancyjnego podejścia do wrażliwej kwestii 
nadliczbowych zarodków: niektóre kraje zabraniają wszelkich badań nad zarodkowymi i 
płodowymi komórkami macierzystymi; inne mają bardziej zróżnicowane podejście pozwalając 
na wykorzystywanie nadliczbowych zarodków; a niektóre kraje wreszcie zezwalają na 
prowadzenie badań nad zarodkowymi komórkami macierzystymi do 14 dnia życia.
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Poprawka 133
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich. Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie 
badań, które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

4. Wspierana będzie działalność badawcza 
służąca opracowaniu i doskonaleniu 
terapii, w których wykorzystuje się ludzkie 
komórki macierzyste. W szczególności 
wspierane będą badania nad komórkami 
macierzystymi z pępowiny, indukowanymi 
pluripotencjalnymi komórkami 
macierzystymi oraz dorosłymi komórkami 
macierzystymi, jak i jakiekolwiek przyszłe 
alternatywy dla zarodkowych komórek 
macierzystych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki opierają się na poprawkach 1 i 6 sprawozdawcy komisji opiniodawczej, ale 
uwzględniają decyzję o ograniczeniu opinii wyłącznie do obszaru kompetencji komisji ENVI, 
czyli środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Aspekty prawne i etyczne leżą w 
kompetencjach Komisji Prawnej. Dlatego poprawka ta unika wszelkich sformułowań 
dotyczących kwestii etycznych.

Poprawka 134
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 

4. Wspierana będzie działalność badawcza 
służąca opracowaniu i doskonaleniu 
terapii, w których wykorzystuje się ludzkie 
komórki macierzyste. Badania przy 
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wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

wykorzystaniu ludzkich zarodkowych
komórek macierzystych mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

Or. en

Poprawka 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu innych 
typów ludzkich komórek macierzystych 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. en

Poprawka 136
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Badania z wykorzystaniem testów na 
zwierzętach objęte zakresem dyrektywy 
2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych 
są przedmiotem surowych i przejrzystych 
etycznych i naukowych procesów 
sprawdzających ich zasadność naukową, 
w tym pełnego uzasadniania twierdzeń 
dotyczących trafności modeli zwierzęcych 
dla sytuacji człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych konieczna jest kompleksowa ocena projektu, uwzględniająca również kwestie 
etyczne w związku z wykorzystaniem zwierząt. UE powinna finansować jedynie badania z 
wykorzystaniem testów na zwierzętach, które zostały poddane surowym i przejrzystym 
procesom sprawdzającym ich zasadność naukową korzyści etycznych i naukowych.

Poprawka 137
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi.

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi i Programem na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME).

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki 9 z projektu opinii.
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Poprawka 138
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 a
Koordynacja strategiczna

Komisja zapewnia koordynację 
strategiczną działalności badawczej i 
innowacyjnej w ramach programu 
„Horyzont 2020”, w razie potrzeby 
ustanawiając sektorowe rady sterujące
złożone z czołowych naukowców, którzy 
będą służyć radami podczas procesu 
ustalania priorytetów.

Or. en

Uzasadnienie

Zachodzi potrzeba zapewnienia koordynacji strategicznej, zwłaszcza w obszarach takich, jak
opieka zdrowotna, gdzie cykle innowacyjne są bardzo długie, nawet dłuższe niż czas trwania 
obecnego programu. Komisja może współpracować z wiodącymi naukowcami przy ustalaniu 
priorytetów finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 139
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 30% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.
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Or. it

Uzasadnienie

Ze względów strategicznych istotne jest, by w ramach programu stymulować udział MŚP w 
znacznie większym zakresie, niż ten zaproponowany przez Komisję.

Poprawka 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wartość dodana działania na poziomie
Unii;

(a) wartość dodana działania na poziomie 
Unii, zwłaszcza jego charakter 
transeuropejski;

Or. en

Poprawka 141
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze;

(b) potencjalna skala wpływu na 
rozwiązywanie problemów społecznych, 
zrównoważony rozwój czy
konkurencyjność przemysłu;

Or. en

Poprawka 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) pomoc w tworzeniu i umacnianiu 
stowarzyszeń sieci naukowców, pacjentów 
i zainteresowanych stron w celu poprawy 
ich stosunków i wymiany między nimi, 
zainteresowanymi sektorami, instytucjami 
i społeczeństwem obywatelskim.

Or. en

Poprawka 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Partnerstwa publiczno-prywatne będą 
finansowane w drodze otwartych i 
konkurencyjnych zaproszeń do 
uczestnictwa w projektach.

Or. en

Poprawka 144
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między państwami 
członkowskimi.

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między regionami państw 
członkowskich, w pierwszej kolejności 
najlepiej regionami należącymi do tego 
samego Euroregionu lub tego samego 
EUWT ustanowionego zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006. 
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Or. it

Poprawka 145
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw w 
zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu.

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw w 
zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu. Do działań tych 
należą w szczególności działania mające 
na celu wzmocnienie potencjału 
badawczego państw rozwijających się i 
działania realizowane w ramach 
współpracy skupiające się na 
specyficznych potrzebach tych państw w 
dziedzinach takich jak zdrowie, w tym 
badania dotyczące chorób 
zaniedbywanych, rolnictwo, rybołówstwo 
oraz środowisko i realizowane w 
warunkach finansowych dostosowanych 
do możliwości tych państw.

Or. fr

Poprawka 146
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii oraz 

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii.
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możliwości współpracy z różnymi 
państwami trzecimi, jak również możliwe 
niedoskonałości w systemie ochrony 
własności intelektualnej w państwie 
trzecim.

Or. fr

Poprawka 147
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, kierowane w 
szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani;

(a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, kierowane w 
szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani, w 
tym naukowców i uczestników 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) w celu uproszczenia dostępu do 
informacji i opracowania instrumentu 
zawierającego wszystkie informacje 
potrzebne społeczności badawczej i 
uwzględniając potrzebę przejrzystości 
należy przeprowadzić przegląd i reformę 
Cordis – instrumentu cyfrowego – w 
bardziej jasny i elastyczny sposób. Nowy 
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Cordis powinien zostać ukończony do 
czerwca 2013 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie Cordis to jeden z najbardziej złożonych i trudnych w obsłudze programów. Jeżeli 
chcemy ułatwić społeczeństwu, badaczom i przedsiębiorstwom dostęp do informacji, 
konieczny jest przegląd programu i poszerzenie informacji oraz ułatwienie dostępu do 
wszystkich projektów i dotacji.

Poprawka 149
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) inicjatywy na rzecz wspierania dialogu 
i dyskusji z opinią publiczną na temat 
zagadnień naukowych, technologicznych i 
dotyczących innowacji oraz korzystanie z 
mediów społecznych i innych 
innowacyjnych technologii i metodologii;

(e) inicjatywy na rzecz wspierania dialogu 
i dyskusji z opinią publiczną na temat 
zagadnień naukowych, technologicznych i 
dotyczących innowacji, realizowane dzięki 
zaangażowaniu środowisk akademickich,
oraz korzystanie z mediów społecznych i 
innych innowacyjnych technologii i 
metodologii, zwłaszcza w celu szerzenia 
powszechnej znajomości korzyści 
wynikających z badań i innowacji w 
odpowiedzi na wyzwania społeczne. 

Or. ro

Poprawka 150
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
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szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
uwzględniając wkład odpowiednich 
zainteresowanych stron z zewnątrz, np. 
organizacji pacjentów. Obejmuje to 
informacje dotyczące tematów 
przekrojowych, takich jak zrównoważony 
rozwój i zmiana klimatu, w tym informacje 
na temat wydatków związanych z 
klimatem.

Or. en

Poprawka 151
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, 
badania morskie, w tym informacje na 
temat wydatków związanych z klimatem.

Or. en

Poprawka 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
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Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje i wskaźniki
dotyczące tematów przekrojowych, takich 
jak odpowiedzialne badania i innowacje,
w tym zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, w tym informacje na temat 
wydatków związanych z klimatem.

Or. en

Poprawka 153
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Nie później niż do końca 2017 r.
Komisja przeprowadza z pomocą 
niezależnych ekspertów przegląd 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii. Drugi przydział środków 
finansowych na rzecz Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii jak 
określono w art. 6 ust. 3 zostanie 
udostępniony po tym przeglądzie. W 
ramach przeglądu dokonuje się oceny 
postępów Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii w kontekście 
wszystkich z następujących czynników:

skreślona

(i) poziom wykorzystania środków z 
pierwszego przydziału określonego w art. 
6 ust. 3, z rozróżnieniem pomiędzy kwotą 
wykorzystaną na rozwój WWiI pierwszej 
generacji a skutkami kapitału 
zalążkowego dla drugiej generacji, oraz 
umiejętnością Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii przyciągania 
funduszy od partnerów z wspólnot wiedzy 
i innowacji i z sektora prywatnego, jak 
określono w rozporządzeniu XX/2012 
[zmienione rozporządzenie EIT];
(ii) uzgodniony harmonogram tworzenia 
wspólnot wiedzy i innowacji trzeciej 
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generacji oraz programowych potrzeb 
finansowych istniejących wspólnot, w 
zależności od ich indywidualnego 
rozwoju; oraz
(iii) wkład Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz wspólnot 
wiedzy i innowacji na rzecz priorytetu 
„Wyzwania społeczne” oraz celu 
szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” w ramach programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 154
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu 
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
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promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

promowania równych szans dla mężczyzn i 
kobiet. Ocena ta uwzględnia ponadto 
wkład środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

Or. en


