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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 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 obu płci,
zapewniając im takie samo traktowanie z 
punktu widzenia prawnego i zawodowego, 
oraz 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, promować 
szkolenia i mobilność niezbędne dla 
rozwoju zawodu europejskiego badacza 
oraz podejmować działania na rzecz 
wspierania równouprawnienia płci i 
uwzględniania wymiaru płci w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia dąży do realizacji strategii (3) Unia dąży do realizacji strategii
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„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe 
i rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne 
i zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się 
w przyszłości przyczyniać finansowanie 
Unii przeznaczone na badania naukowe 
i innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów”, „Polityki przemysłowej 
w erze globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe 
i rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne 
i zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się 
w przyszłości przyczyniać finansowanie 
Unii przeznaczone na badania naukowe 
i innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów”, „Polityki przemysłowej 
w erze globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości naukowcom obu 
płci w celu prowadzenia badań 
naukowych torujących nowe drogi oraz 
innowacji najwyższej jakości; program 
„Horyzont 2020” powinien promować 
szkolenia na poziomie regionalnym w celu 
ułatwienia kobietom dostępu do miejsc 
pracy w sektorze badań i innowacji dla 
pracowników wysoko wykwalifikowanych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W dniu 21 września 2010 r. Unia 
przyjęła strategię na rzecz równości kobiet 
i mężczyzn na lata 2010–2015, która 
przewiduje, że „aby osiągnąć cele strategii 
Europa 2020, a mianowicie inteligentny, 
trwały i sprzyjający włączeniu 
społecznemu wzrost, należy częściej 
i skuteczniej wykorzystywać potencjał 
i umiejętności kobiet.” W tym kontekście 
wymiar płci powinien stać się głównym 
priorytetem przy ogólnym opracowywaniu 
kwalifikowalnych obszarów tematycznych, 
programów, instrumentów i kryteriów 
dotyczących projektów na każdym etapie 
ich realizacji: począwszy od etapu 
wniosku, przez ocenę, wdrożenie, po 
nadzór.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Podczas posiedzenia dnia 4 lutego 2011 
r. Rada Europejska poparła koncepcję 
wspólnych ram strategicznych unijnego 
finansowania badań naukowych 
i innowacji w celu zwiększenia 
efektywności finansowania takich działań 
na poziomie krajowym i unijnym oraz 
wezwała Unię do szybkiego usunięcia 
pozostałych przeszkód dla przyciągania 
talentów i inwestycji w celu finalizacji do 
2014 r. europejskiej przestrzeni badawczej 
oraz utworzenia naprawdę jednolitego 
rynku wiedzy, badań naukowych 
i innowacji.

(4) Podczas posiedzenia dnia 4 lutego 2011 
r. Rada Europejska poparła koncepcję 
wspólnych ram strategicznych unijnego 
finansowania badań naukowych 
i innowacji w celu zwiększenia 
efektywności finansowania takich działań 
na poziomie krajowym i unijnym oraz 
wezwała Unię do szybkiego usunięcia 
pozostałych przeszkód dla przyciągania 
talentów – zarówno kobiet, jak i mężczyzn 
– i inwestycji w celu finalizacji do 2014 r. 
europejskiej przestrzeni badawczej oraz 
utworzenia naprawdę jednolitego rynku 
wiedzy, badań naukowych i innowacji.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Uproszczenie jest podstawowym 
celem programu „Horyzont 2020” 
i powinno znaleźć pełne odbicie w jego 
konstrukcji, zasadach, zarządzaniu 
finansowym i realizacji. Program
„Horyzont 2020” powinien zmierzać do 
silnego zaangażowania uniwersytetów, 
ośrodków badawczych, przemysłu, a 
w szczególności MŚP, oraz być otwarty na 
nowych uczestników, zapewniając pełny 
zakres wsparcia dla badań naukowych 
i innowacji w jednych wspólnych ramach 
strategicznych, w tym udoskonalony zbiór 
form wsparcia, a także bazując na zasadach 
uczestnictwa takich samych w przypadku 
wszystkich działań objętych programem.
Prostsze zasady finansowania powinny 
ograniczyć koszty administracyjne 
uczestnictwa oraz przyczynić się do 
ograniczenia liczby błędów finansowych.

(15) Uproszczenie jest podstawowym 
celem programu „Horyzont 2020” 
i powinno znaleźć pełne odbicie w jego 
konstrukcji, zasadach, zarządzaniu 
finansowym i realizacji. Program
„Horyzont 2020” powinien zmierzać do 
silnego zaangażowania uniwersytetów, 
ośrodków badawczych, przemysłu, a w 
szczególności MŚP, oraz być otwarty na
pełny potencjał i naukową doskonałość
nowych zdolnych uczestników obu płci z 
całej Europy, w celu zwiększenia udziału 
kobiet w finansowanych przez UE 
programach badań naukowych i 
innowacji, zapewniając pełny zakres 
wsparcia dla badań naukowych i innowacji 
w jednych wspólnych ramach 
strategicznych, w tym udoskonalony zbiór 
form wsparcia, a także bazując na zasadach 
uczestnictwa takich samych w przypadku 
wszystkich działań objętych programem.
Prostsze zasady finansowania powinny 
ograniczyć koszty administracyjne 
uczestnictwa oraz przyczynić się do 
ograniczenia liczby błędów finansowych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Zagadnienia dotyczące płci 
społeczno-kulturowej powinny być 
uwzględnione w trzech priorytetach 
programu „Horyzont 2020”, tj.: 
doskonałej bazie naukowej, wiodącej 
pozycji w przemyśle i wyzwaniach 
społecznych, a także we wszystkich 
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zidentyfikowanych wyzwaniach 
społecznych, stanowiąc oś badań 
podstawowych, badań w działaniu 
i zasobów ludzkich. Kwestie płci należy 
również uwzględniać przy przyznawaniu 
środków finansowych, za pomocą 
wskaźników związanych z płcią służących 
zapewnieniu bardziej wyrównanego 
udziału kobiet w badaniach 
finansowanych przez UE.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Działania uświadamiające 
i informujące o zawodach naukowych 
powinny być prowadzone już w szkołach, 
aby umożliwić młodym dziewczętom 
dokonanie wyboru kierunków 
naukowych, które nadal są w zbyt dużej 
mierze zarezerwowane dla chłopców.

Poprawka 8

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 

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości 
i potrzeby związane z obywatelami, 
społeczeństwem, polityką, nauką 
i technologią oraz przemysłem. Agendy 
powinny być opracowywane w ścisłej 
współpracy ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami ze wszystkich 
sektorów, w tym z przedstawicielami 
społeczności naukowej, badaczami i 
badaczkami, sektorem publicznym oraz 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego działającymi w dziedzinie 
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jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

równouprawnienia płci i praw kobiet oraz 
MŚP. Należy również zachować
wystarczającą elastyczność pozwalającą 
reagować na zmiany sytuacji. W trakcie 
realizacji programu „Horyzont 2020” 
należy również w sposób ciągły zasięgać
zrównoważonych porad zewnętrznych, 
wykorzystując także stosowne struktury, 
takie jak Europejskie Platformy 
Technologiczne, inicjatywy w zakresie 
wspólnego planowania i europejskie 
partnerstwa innowacyjne, dopilnowując 
jednak, aby nie dochodziło do konfliktów 
interesów. Przy planowaniu polityki 
i ocenie projektów należy przestrzegać 
zobowiązania do uwzględniania 
społecznych i kulturowych aspektów płci 
we wszystkich strategiach politycznych 
Unii.

Poprawka 9

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Wciąż istnieje szklany sufit dla 
kobiet chcących robić karierę naukową 
i badawczą, kobiety są zdecydowanie 
niedoreprezentowane w niektórych 
dziedzinach takich jak inżynieria czy 
technika i nie zaobserwowano tendencji 
spadkowej w zakresie zjawiska 
zróżnicowania płac ze względu na płeć. 
Program „Horyzont 2020” powinien 
zatem dążyć do wyrównania nierówności 
w zakresie udziału naukowców płci 
żeńskiej na wszystkich etapach kariery 
naukowej i w różnych dziedzinach badań.

Poprawka 11

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 prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez
określenie i eliminację głównych przyczyn 
braku równowagi płci, poprzez 
wykorzystanie pełnego potencjału 
naukowców obu płci pod względem 
profesjonalizmu i kompetencji, oraz 
poprzez uwzględnienie wymiaru płci w 
treści projektów, przy wdrażaniu i ocenie, 
rekrutacji i tworzeniu zespołów 
badawczych oraz w zakresie 
finansowania, z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji, 
zapewniając dzięki temu większą 
konkurencyjność i dynamikę europejskiej 
gospodarki. Działania powinny również 
zmierzać do wdrożenia zasad dotyczących 
równości mężczyzn i kobiet, określonych 
w art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
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oraz w art. 8 TFUE.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Działania podejmowane w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny 
zwalczać wszelkie przeszkody związane ze 
zjawiskiem tzw. szklanego sufitu, który 
powoduje zbyt niską reprezentację kobiet 
zajmujących się badaniami naukowymi 
na wiodących stanowiskach w dziedzinie 
badań i innowacji. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) W ramach programu „Horyzont 
2020” należy zadbać o zapewnienie 
równowagi w finansowaniu projektów 
naukowych realizowanych przez 
naukowców obu płci.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23c) Program „Horyzont 2020” powinien 
zachęcać kobiety do udziału we wszystkich 
europejskich badaniach, projektach 
i dyscyplinach naukowych, nie tylko 
w charakterze członków zespołów 
doradczych czy recenzentów, lecz również 
we wszystkich strukturach związanych 
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z tym programem (EIT, ERBN, JRC, 
grupach sterujących, grupach wysokiego 
szczebla, grupach ekspertów itp.).

Poprawka 15

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 prawa etyczne
i podstawowe prawa człowieka. Należy 
uwzględnić opinie Europejskiej Grupy do 
spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach oraz opinię Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
i Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn. 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.

Poprawka 16

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 

(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 
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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.

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, 
a także nadanie nadrzędnego charakteru 
priorytetowi równouprawnienia płci.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ważne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami w programie
„Horyzont 2020” oraz jego realizacja 
w możliwie najbardziej skuteczny 
i przyjazny dla użytkownika sposób, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu pewności 
prawnej i dostępności programu dla 
wszystkich uczestników. Należy zapewnić 
zgodność z rozporządzeniem (UE) nr 
XXXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe] oraz z wymogami uproszczenia 
i lepszego stanowienia prawa.

(34) Ważne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami w programie
„Horyzont 2020” oraz jego realizacja 
w możliwie najbardziej skuteczny 
i przyjazny dla użytkownika sposób, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu pewności 
prawnej i dostępności programu dla 
wszystkich uczestników. Państwa 
członkowskie i Komisja muszą zapewnić, 
że perspektywa płci i równość między 
kobietami i mężczyznami są 
uwzględnianie przy działaniach na 
wszystkich etapach przygotowania, 
programowania, wdrażania, 
nadzorowania i oceny z wykorzystaniem 
metod oceny sporządzania budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci. Należy 
zapewnić zgodność z rozporządzeniem
(UE) nr XXXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe] oraz 
z wymogami uproszczenia i lepszego 
stanowienia prawa.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Należy w pełni włączyć perspektywę 
płci do zasad uczestnictwa 
i upowszechniania programu „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014-
2020).

Poprawka 19

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
równouprawnieniu płci, wiedzy 
i innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność oraz wykorzystanie 
pełnego potencjał i doskonałości 
naukowej wszystkich europejskich 
naukowców, w tym naukowców płci 
żeńskiej. 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.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Program „Horyzont 2020” musi 
obrać za cel priorytetowy bardziej 
zrównoważony udział kobiet w sektorze 
badań i innowacji, dzięki kampaniom 
informacyjnym mającym na celu 
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ułatwienie dostępu kobiet do obszaru 
badań naukowych i dzięki przedstawieniu 
im możliwości zawodowych istniejących 
w sektorze działań badawczo-
rozwojowych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) „Horyzont 2020” powinien 
promować równość płci poprzez 
wspieranie zmian w zakresie organizacji 
instytucji badawczych oraz treści 
i opracowania działalności badawczej. 
Kwestię płci należy traktować jako kwestię 
przekrojową, aby wyrównać nierówności 
między sytuacją kobiet i mężczyzn oraz 
włączyć wymiar płci w zakres planowania 
i treść badań naukowych i innowacji. 
Różnice ekonomiczne i społeczne między 
sytuacją kobiet i mężczyzn powinny 
znaleźć należyte odzwierciedlenie przy 
opracowywaniu projektu, w treści i przy 
realizacji programów badawczych. Należy 
odpowiednio uwzględnić konieczność 
zapewnienia większego udziału 
naukowców płci żeńskiej w badaniach 
i procesie kształtowania polityki 
badawczej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Horyzont 2020 podkreśla znaczenie 
promowania tych dziedzin badawczych, 
w których nie występuje segregacja 
płciowa. Program ten dąży – za 
pośrednictwem uniwersytetów, unijnych 
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instytucji i państw członkowskich –
zarówno do wspierania nauki jako 
przedmiotu zainteresowania obu płci 
począwszy od wczesnego etapu edukacji, 
jak do promowania wizerunku kobiet 
zajmujących się badaniami naukowymi 
jako pozytywnego wzorca. Kampanie 
uświadamiające w tym zakresie powinny 
być źródłem informacji o wymogach, jakie 
musi spełniać badacz, jak i 
o możliwościach istniejących w dziedzinie 
badań naukowych.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) poszanowanie zasady 
niedyskryminacji, równouprawnienia płci 
i równych szans;

Poprawka 24

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
z wielu dziedzin i środowisk (w tym 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego) 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 wdrożenie
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odpowiedzialnych badań i innowacji. W 
szczególności uwzględnia ona działania 
na rzecz promowania zrównoważonej 
reprezentacji mężczyzn i kobiet 
w zespołach badawczych oraz 
zagwarantowania właściwego włączenia 
kwestii równości płci w kontekst badań 
naukowych. Rady doradcze dążą do 
zapewnienia równowagi płci w swoim 
składzie.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ważne, aby uwzględnić wymiar płci 
w dziedzinie badań i innowacji jako 
integralny element wniosków, aby 
zapewnić najwyższy poziom jakości 
naukowej. Program „Horyzont 2020” 
powinien zapewniać, że wymiar płci jest 
należycie uwzględniany w dziedzinie 
badań i innowacji i ich treści na 
wszystkich etapach procesu, począwszy od 
wyznaczania priorytetów, definiowanie 
postulatów i wniosków, po ocenę 
i monitorowanie programów i projektów, 
a także negocjacje i porozumienia.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Podkreśla, że ważne jest, by doradcze 
grupy niezależnych ekspertów i ekspertów 
wysokiego szczebla powołane przez 
Komisję spełniały wymóg równej 
reprezentacji kobiet i mężczyzn.



AD\913256PL.doc 17/48 PE489.559v02-00

PL

Poprawka 27

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, szeroką współpracę między 
badaniami, władzami publicznymi, 
społeczeństwem obywatelskim i 
przedsiębiorstwami, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej i jej wyników, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci, na
osiągnięcie równowagi płci, zwiększenie 
atrakcyjności zawodu naukowca, zwłaszcza 
wśród młodych kobiet, i ułatwienie 
międzynarodowej i międzysektorowej 
mobilności naukowców, ze szczególnym 
uwzględnieniem naukowców płci żeńskiej.
Każdy program prac powinien zawierać 
specjalny rozdział z opisem działania, 
jakie ma zostać podjęte w celu 
rozwiązania kwestii nierówności między 
sytuacją kobiet i mężczyzn oraz włączenia 
wymiaru płci. Powinno to również znaleźć 
odzwierciedlenie na poziomie projektu, 
w przepisach umów o udzielenie dotacji.
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Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Mając na uwadze niski udział kobiet 
zajmujących się badaniami naukowymi 
w 7PR i 6PR, program „Horyzont 2020” 
musi rozwiązać tę kwestię poprzez 
stworzenie równych szans rozwoju kariery 
zawodowej kobiet i mężczyzn zajmujących 
się badaniami naukowymi, skupiając się 
na ich mobilności i sposobach godzenia 
życia rodzinnego z pracą zawodową.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie i włączenie
równouprawnienia płci oraz uwzględnianie 
wymiaru płci w działaniach w zakresie 
treści badań naukowych i innowacji oraz 
na wszystkich etapach realizacji projektu: 
koncepcji, wniosku, oceny, zarządzania 
projektem, nadzoru, a także 
uwzględniając równowagę płci we 
wszystkich programach, komisjach 
oceniających, grupach eksperckich i 
doradczych oraz w organach decyzyjnych 
– istniejących bądź utworzonym w celu 
wdrażania tego programu, ułatwiając 
dostęp kobiet do edukacji w dziedzinie 
nauk ścisłych i zawodów naukowych, 
tworząc dzięki temu kobietom lepsze 
możliwości kariery we wszystkich 
domenach badań i innowacji. Osiągnięcie 
celów, które zostaną wyznaczone, wymaga 
opracowania i wdrożenia skutecznych 
planów.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W tym celu należy podjąć 
następujące działania:
1. Ustanowienie równowagi płci jako 
kryterium oceny projektu: kwestia ta 
powinna być wystarczająco uwzględniona 
przy opracowywaniu projektu. W tym celu 
należy wprowadzić minimalne progi 
w zakresie struktury pod względem składu 
grupy badawczej, koordynacyjnej i szefów 
zespołów.
2. Wspieranie i nadzorowanie szkolenia 
osób dokonujących oceny i ekspertów: w 
przypadku wprowadzenia obowiązkowego 
kryterium równowagi płci, szczególne 
ważne jest przeszkolenie w tej kwestii osób 
oceniających projekty i obowiązkowy 
charakter takiego szkolenia.
3. Wspieranie wiodącej roli kobiet 
w nauce i badaniach poprzez:
a) monitorowanie obecności kobiet na 
kluczowych stanowiskach decyzyjnych 
w instytucjach i ośrodkach badawczych;
b) utworzenie bazy danych i systematyczne 
upowszechnianie informacji 
o najwybitniejszych badaczkach, aby 
zwiększyć ich widoczność i prezentować je 
młodszym pokoleniom jako pozytywne 
wzorce;
c) zapewnienie przejrzystości 
i sprawiedliwości kryteriów awansu 
w instytucjach naukowych i badawczych 
oraz zagwarantowanie ich zgodności 
z wymogami uwzględniania aspektu płci;
d) wspieranie polityki godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego naukowców płci 
żeńskiej oraz wspieranie planów 
mobilności badaczek; należy 
przeanalizować kwestie związane 
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z urlopem macierzyńskim i ojcowskim, 
aby umożliwić odpowiednią równowagę 
między życiem zawodowym i prywatnym 
w dziedzinie badań, utrzymując 
atrakcyjność takich miejsc pracy dla 
naukowców płci żeńskiej;
e) monitorowanie ścieżki kariery 
zawodowej i wynagrodzenia, aby zapobiec 
zróżnicowaniu płac ze względu na płeć.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W odpowiednich przypadkach 
program „Horyzont 2020” powinien 
zapewnić właściwe uwzględnianie 
wymiaru płci w projektach badawczych i 
innowacyjnych, w szczególności w 
zakresie usług i produktów 
przeznaczonych dla odbiorców 
końcowych, w treści i na wszystkich 
etapach procesu, w tym przy wyznaczaniu 
priorytetów, definiowaniu postulatów i 
wniosków, po ocenę i monitorowanie 
programów i projektów, a także 
negocjacje i porozumienia.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W ramach programu „Horyzont 
2020” należy w szczególności zadbać o to, 
by zasada równości w wykonywaniu 
zawodu, wynagrodzeniu i rozwoju kariery 
była ściśle przestrzegana. W tym celu 
zasięga się co roku opinii przedstawicieli 
pracowników w przedsiębiorstwach 
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korzystających z unijnego wsparcia 
finansowego na temat sytuacji w zakresie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
środków zaradczych podejmowanych 
w przypadku nieprzestrzegania tej zasady. 
Ponadto należy zadbać o to, by 
w przypadku, gdy sytuacja nierównego 
traktowania utrzymuje się nadal, po tym 
jak przedsiębiorstwo zostało wezwane do 
przestrzegania swoich zobowiązań, 
wycofać wspomnianą wyżej pomoc 
finansową.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równowagi płci we 
wszystkich programach, w komitetach 
oceniających, zespołach ekspertów 
i grupach doradczych oraz wszelkich 
organach decyzyjnych istniejących lub 
powołanych w celu wdrażania programu.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program „Horyzont 2020” może być 
realizowany w drodze partnerstw 
publiczno-prywatnych, w ramach których 
wszyscy partnerzy zobowiązują się do 
rozwijania i wdrażania działań 
w dziedzinie badań naukowych 
i innowacji, mających strategiczne 
znaczenie dla konkurencyjności Unii i jej 
wiodącej pozycji w przemyśle lub
odnoszących się do określonych wyzwań 

1. Program „Horyzont 2020” może być 
realizowany w drodze partnerstw 
publiczno-prywatnych, w ramach których 
wszyscy partnerzy zobowiązują się do 
rozwijania i wdrażania działań 
w dziedzinie badań naukowych 
i innowacji, mających strategiczne 
znaczenie dla konkurencyjności Unii i jej 
wiodącej pozycji w przemyśle lub
służących skutecznemu sprostaniu 
ogólnoświatowym wyzwaniom 
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społecznych. społecznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem istniejących nierówności 
między kobietami i mężczyznami.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program „Horyzont 2020” wnosi wkład 
we wzmocnienie partnerstw publiczno-
publicznych w przypadkach, gdy w Unii 
wspólnie realizowane są działania na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym.

1. Program „Horyzont 2020” wnosi wkład 
we wzmocnienie partnerstw publiczno-
publicznych, w tym społeczeństwa 
obywatelskiego, w przypadkach, gdy 
w Unii wspólnie realizowane są działania 
na poziomie regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym.

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) wsparcia celów polityki zewnętrznej 
i rozwojowej Unii i uzupełnienia 
programów zewnętrznych i rozwojowych
oraz zobowiązań międzynarodowych, 
takich jak osiągnięcie milenijnych celów 
rozwoju i nadanie nadrzędnego 
charakteru priorytetowi 
równouprawnienia płci.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działalność, która ma na celu 
upowszechnianie informacji oraz 
prowadzenie działań w zakresie 

2. Działalność, która ma na celu 
upowszechnianie informacji oraz 
prowadzenie działań w zakresie 
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komunikacji, uznaje się za integralną część 
zadań w ramach wszystkich działań 
wspieranych przez program „Horyzont 
2020”.

komunikacji, uznaje się za integralną część 
zadań w ramach wszystkich działań
wspieranych przez program „Horyzont 
2020” i powinna ona obejmować 
w wystarczającym stopniu wymiar płci, 
podkreślając pozytywną rolę i wkład 
kobiet nauki w badania i innowacje.
Wszelkie działania służące 
upowszechnianiu informacji oraz 
komunikacji powinny uwzględniać 
wymiar płci i powinny być poprzedzone 
analizą w tym zakresie.

Poprawka 38

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;
należy wspierać większy udział kobiet 
w nauce, a cel równowagi płci w nauce 
i badaniach traktować jako ucieleśnienie 
zasady sprawiedliwości społecznej 
i podstawowy środek pełnego 
wykorzystania istniejącego potencjału 
naukowego społeczeństwa.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działania komunikacyjne 
i zwiększające świadomość mające na celu 
zapewnienie widoczności kobiet 
zajmujących się badaniami naukowymi 
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i technicznymi (np. reklamy, prasa, radio, 
internet) oraz stworzenie pozytywnego 
wizerunku kobiet-naukowców 
w świadomości społecznej;

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) kampanie służące przełamaniu 
stereotypów w zakresie płci w dziedzinie 
nauki w ogóle, a w szczególności 
w zakresie działalności innowacyjnej 
i badawczej;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System kontroli zapewnia odpowiednią 
równowagę między zaufaniem a kontrolą, 
przy uwzględnieniu administracyjnych 
i innych kosztów kontroli na wszystkich 
poziomach, co umożliwia osiągnięcie 
celów programu „Horyzont 2020” oraz 
przyciągnięcie do niego najlepszych 
naukowców i najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw.

2. System kontroli zapewnia odpowiednią 
równowagę między zaufaniem a kontrolą, 
przy uwzględnieniu administracyjnych 
i innych kosztów kontroli na wszystkich 
poziomach, co umożliwia osiągnięcie 
celów programu „Horyzont 2020” oraz 
przyciągnięcie do niego najlepszych 
naukowców – bez względu na płeć –
i najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw.

Poprawka 42

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.
Obejmuje to informacje i wskaźniki
dotyczące tematów przekrojowych, takich 
jak społeczno-kulturowy aspekt płci,
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, 
w tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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”.

(iii) wkład Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz wspólnot 
wiedzy i innowacji na rzecz celów 
dotyczących płci i priorytetu „Wyzwania 
społeczne” oraz celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
w ramach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 44

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 

(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 
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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 
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.

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 
promowania równowagi płci
i uwzględniania wymiaru płci w treści 
badań i innowacji. Ponadto ocena 
powinna uwzględniać osiągniętą 
równowagę płci w organach decyzyjnych, 
komitetach oceniających i radach 
doradczych, a także wymiar płci obecny 
w procedurach, udziale i przyznawaniu 
zasobów. 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.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wskaźniki efektywności dla celów
szczegółowych i dla Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
określone we wstępie do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz dla celów 
szczegółowych ustanowione w programie 
szczegółowym, w tym odnośne poziomy 
bazowe, zapewniają minimalną podstawę 
oceny stopnia osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020”.

2. Wskaźniki efektywności dla celów 
szczegółowych i dla Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
określone we wstępie do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz dla celów 
szczegółowych ustanowione w programie 
szczegółowym, w tym odnośne poziomy 
bazowe, zapewniają minimalną podstawę 
oceny stopnia osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020”. Wskaźniki dotyczące 
płci powinny być uwzględniane jako 
dodatkowe wskaźniki efektywności, 
a także powinny wykorzystywać istniejące 
narzędzia i metody statystyczne, takie jak 
„Kobiety w liczbach: statystyki i wskaźniki 
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równouprawnienia płci w nauce” (ang. 
„She figures: Statistics and Indicators on 
Gender equality in Science”) publikowane 
co trzy lata przez DG ds. Badań 
Naukowych i Innowacji. „Kobiety 
w liczbach” stały się ważnym i uznanym 
źródłem wskaźników i powinny być 
publikowane co dwa lata.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 7 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Europejska Rada ds. Badań Naukowych
(ERBN) w drodze ogólnounijnej 
konkurencji zapewni atrakcyjne 
i elastyczne finansowanie, aby umożliwić 
utalentowanym i kreatywnym 
indywidualnym naukowcom oraz ich 
zespołom koncentrację na najbardziej 
obiecujących kierunkach badań na granicy 
nauk;

(a) Europejska Rada ds. Badań Naukowych
(ERBN) w drodze ogólnounijnej 
konkurencji zapewni atrakcyjne 
i elastyczne finansowanie, aby umożliwić 
utalentowanym i kreatywnym 
indywidualnym naukowcom oraz ich 
zespołom – bez względu na płeć –
koncentrację na najbardziej obiecujących 
kierunkach badań na granicy nauk.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 7 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Przyszłe i powstające technologie 
wspierają wspólne badania w celu 
zwiększenia potencjału Europy w zakresie 
zaawansowanych innowacji powodujących 
przesunięcie paradygmatu. Wspierana 
będzie współpraca między dyscyplinami 
naukowymi w odniesieniu do radykalnie 
nowych pomysłów obarczonych wysokim 
stopniem ryzyka w celu przyspieszenia 
opracowania najbardziej obiecujących 
nowych obszarów nauki i technologii oraz 
ustrukturyzowania społeczności 

(b) Przyszłe i powstające technologie 
wspierają wspólne badania oraz 
zorientowaną na użytkownika 
i dostosowaną do potrzeb płci technologię 
i innowację w celu zwiększenia potencjału 
Europy w zakresie zaawansowanych 
innowacji powodujących przesunięcie 
paradygmatu. Wspierana będzie 
współpraca między dyscyplinami 
naukowymi w odniesieniu do radykalnie 
nowych pomysłów obarczonych wysokim 
stopniem ryzyka w celu przyspieszenia 
opracowania najbardziej obiecujących 
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naukowych na szczeblu Unii; nowych obszarów nauki i technologii oraz 
ustrukturyzowania społeczności 
naukowych na szczeblu Unii;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 7 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Działania Marie Curie zapewnią 
najwyższej jakości innowacyjne szkolenia 
w zakresie badań naukowych, a także 
atrakcyjne możliwości rozwoju kariery 
i wymiany wiedzy, poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
mobilność naukowców, w celu jak 
najlepszego przygotowania ich do podjęcia 
obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych;

(c) Działania Marie Curie zapewnią 
najwyższej jakości innowacyjne szkolenia 
w zakresie badań naukowych, a także 
atrakcyjne możliwości rozwoju kariery 
i wymiany wiedzy, poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
mobilność naukowców, w celu jak 
najlepszego przygotowania ich do podjęcia 
obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych; Programy mobilności 
zagwarantują kobietom i mężczyznom 
rzeczywiste równe szanse i obejmą 
konkretne środki służące usunięciu 
przeszkód dla mobilności kobiet-
naukowców.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Są to działania ze swojej istoty 
wybiegające w przyszłość, budujące 
kompetencje w długim horyzoncie 
czasowym, skupiające się na kolejnej 
generacji nauki, technologii, naukowców 
i innowacji oraz zapewniające wsparcie dla 
nowych talentów z całej Unii, państw 
stowarzyszonych i całego świata. W 
związku z ich zorientowanym na naukę 
charakterem i w dużej mierze oddolnym, 
nastawionym na inicjatywę badaczy 

Są to działania ze swojej istoty 
wybiegające w przyszłość, budujące 
kompetencje w długim horyzoncie 
czasowym, skupiające się na kolejnej 
generacji nauki, technologii, naukowców i 
innowacji oraz zapewniające wsparcie dla 
nowych talentów z całej Unii, państw 
stowarzyszonych i całego świata, z myślą o 
zwiększeniu udziału zdolnych kobiet-
naukowców oraz wykorzystaniu w pełni 
potencjału i doskonałych kompetencji 
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sposobem finansowania, europejska 
społeczność naukowa będzie mieć do 
odegrania istotną rolę w określaniu 
kierunków badań realizowanych w ramach 
programu.

kobiet-naukowców z korzyścią dla 
europejskiej gospodarki i społeczeństwa.
W związku z ich zorientowanym na naukę 
charakterem i w dużej mierze oddolnym, 
nastawionym na inicjatywę badaczy 
sposobem finansowania, europejska 
społeczność naukowa będzie mieć do 
odegrania istotną rolę w określaniu 
kierunków badań realizowanych w ramach 
programu.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających 
i przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii, 
materiałów zaawansowanych, 
biotechnologii, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania oraz 
technologii kosmicznej. Nacisk zostanie 
położony na interakcje i konwergencję 
między różnymi technologiami i w ich 
obrębie;

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających 
i przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii, 
materiałów zaawansowanych, 
biotechnologii, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania oraz 
technologii kosmicznej. We wszystkich 
tych obszarach należy odpowiednio 
uwzględnić potrzeby użytkowników oraz 
problematykę płci. Nacisk zostanie 
położony na interakcje i konwergencję 
między różnymi technologiami i w ich 
obrębie;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 14 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami 
i surowcami;

(e) działania w dziedzinie klimatu, w tym 
aspekty zmiany klimatu dotyczące płci, 
ochrona środowiska, efektywna 
gospodarka zasobami oraz ochrona
i zrównoważone wykorzystanie surowców;
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 14 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa.

(f) równe, integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 54
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cel szczegółowy „Równe, integracyjne,
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa”
powinien obejmować również działania 
mające na celu propagowanie równowagi 
płci w badaniach naukowych oraz 
włączanie wymiaru płci do treści badań i 
innowacji, a także zlikwidowanie różnic w 
dostępie do badań naukowych i innowacji, 
ze szczególnymi środkami służącymi 
uwolnieniu potencjału doskonałości 
działań w mniej rozwiniętych regionach 
Unii.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inny istotny element wyzwania polega na 
tym, że w wielu państwach europejskich 
sektor publiczny nadal nie oferuje 
najlepszym naukowcom wystarczająco 
atrakcyjnych warunków. Może minąć 
wiele lat, zanim utalentowani młodzi 
naukowcy zostaną uznanymi niezależnymi 
badaczami. Skutkiem jest dramatyczne 
marnotrawstwo potencjału badawczego 
Europy poprzez opóźnienie awansu nowej 
generacji naukowców, przynoszących ze 
sobą nowe pomysły i energię, a także 
motywowanie wybitnych naukowców 
rozpoczynających karierę do szukania 
możliwości gdzie indziej.

Inny istotny element wyzwania polega na 
tym, że w wielu państwach europejskich 
sektor publiczny nadal nie oferuje 
najlepszym naukowcom wystarczająco 
atrakcyjnych warunków. Może minąć 
wiele lat, zanim utalentowani młodzi 
naukowcy zostaną uznanymi niezależnymi 
badaczami. Skutkiem jest dramatyczne 
marnotrawstwo potencjału badawczego 
Europy poprzez opóźnienie awansu nowej 
generacji naukowców, przynoszących ze 
sobą nowe pomysły i energię, a także 
motywowanie wybitnych naukowców 
rozpoczynających karierę do szukania 
możliwości gdzie indziej. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na kobiety-
naukowców, które stanowią jedynie 18% 
naukowców najwyższego szczebla, 
podczas gdy w USA odsetek ten wynosi 
27%, a także na fakt, że 60% absolwentów 
europejskich uniwersytetów to kobiety. 
Należy zwrócić uwagę na przeciwdziałanie 
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dyskryminacji ze względu na płeć podczas 
zatrudniania kadry naukowej oraz na 
wspieranie karier kobiet-naukowców.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza tym wspomniane czynniki dodatkowo 
przyczyniają się do braku atrakcyjności 
Europy w globalnej konkurencji o talenty 
naukowe. Zdolność systemu 
amerykańskiego do zapewnienia 
większych zasobów na jednego naukowca 
i lepszych perspektyw kariery wyjaśnia, 
dlaczego USA nadal przyciąga najlepszych 
badaczy z całego świata, w tym dziesiątki 
tysięcy z Unii.

Poza tym wspomniane czynniki dodatkowo 
przyczyniają się do braku atrakcyjności 
Europy w globalnej konkurencji o talenty 
naukowe. Zdolność systemu 
amerykańskiego do zapewnienia 
większych zasobów na jednego naukowca 
i lepszych perspektyw kariery wyjaśnia, 
dlaczego USA nadal przyciąga najlepszych 
badaczy – zarówno mężczyzn, jak i kobiety 
– z całego świata, w tym dziesiątki tysięcy 
z Unii.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ERBN utworzono, aby zapewnić 
najlepszym naukowcom Europy – zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom – środki 
niezbędne dla umożliwienia im 
skuteczniejszego konkurowania na 
poziomie globalnym poprzez finansowanie 
indywidualnych zespołów na podstawie 
ogólnoeuropejskiej konkurencyjności. Jest 
to jednostka działająca autonomicznie:
niezależna Rada Naukowa, złożona 
z naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się uznaniem i dysponujących 
rozległą wiedzą specjalistyczną, określa 
ogólną strategię naukową i posiada pełne 
uprawnienia do podejmowania decyzji 
w sprawie badań naukowych, które mają 

ERBN utworzono, aby zapewnić 
najlepszym naukowcom Europy – zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom – środki 
niezbędne dla umożliwienia im 
skuteczniejszego konkurowania na 
poziomie globalnym poprzez finansowanie 
indywidualnych zespołów na podstawie 
ogólnoeuropejskiej konkurencyjności. Jest 
to jednostka działająca autonomicznie:
niezależna Rada Naukowa, złożona 
z naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się uznaniem i dysponujących 
rozległą wiedzą specjalistyczną, określa 
ogólną strategię naukową i posiada pełne 
uprawnienia do podejmowania decyzji 
w sprawie badań naukowych, które mają 
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być finansowane. Są to podstawowe 
funkcje ERBN, zapewniające skuteczność 
jej programu naukowego, jakość jej działań 
oraz procesu wzajemnej oceny, a także 
wiarygodność w społeczności naukowej.

być finansowane. Są to podstawowe 
funkcje ERBN, zapewniające skuteczność 
jej programu naukowego, jakość jej działań 
oraz procesu wzajemnej oceny, a także 
wiarygodność w społeczności naukowej.
ERBN dopilnuje, aby w procedurach 
oceny należycie brano pod uwagę 
uprzedzenia ze względu na płeć.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie ERBN jest udzielane według 
następujących dobrze ugruntowanych 
zasad. Wyłącznym kryterium 
przyznawania dotacji ERBN jest 
doskonałość naukowa. ERBN działa 
w trybie „oddolnym”, bez wstępnie 
ustalonych priorytetów. Dotacje ERBN są 
otwarte dla indywidualnych zespołów 
złożonych z naukowców w dowolnym 
wieku i pochodzących z dowolnego kraju 
świata, pracujących w Europie. ERBN 
promuje zdrową konkurencyjność w całej 
Europie.

Finansowanie ERBN jest udzielane według 
następujących dobrze ugruntowanych 
zasad. Wyłącznym kryterium 
przyznawania dotacji ERBN jest 
doskonałość naukowa. ERBN działa 
w trybie „oddolnym”, bez wstępnie 
ustalonych priorytetów. Wyłącznym 
kryterium przyznawania dotacji ERBN
jest doskonałość naukowa. ERBN promuje 
zdrową konkurencyjność w całej Europie.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Naukowa ERBN będzie stale 
monitorować działalność ERBN 
i analizować możliwości optymalnego 
osiągnięcia swoich celów za pomocą 
systemów dotacji kładących nacisk na 
przejrzystość, stabilność i prostotę dla 
wnioskodawców oraz pod względem 
realizacji i zarządzania, a także, w razie 
potrzeby, najlepsze sposoby reagowania na 

Rada Naukowa ERBN będzie stale 
monitorować działalność ERBN 
i analizować możliwości optymalnego 
osiągnięcia swoich celów za pomocą 
systemów dotacji kładących nacisk na 
przejrzystość, stabilność i prostotę dla 
wnioskodawców oraz pod względem 
realizacji i zarządzania, a także, w razie 
potrzeby, najlepsze sposoby reagowania na 
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zarysowujące się potrzeby. Będzie dążyć 
do utrzymania i dalszego doskonalenia 
światowej klasy systemu wzajemnej oceny 
ERBN, opartego na przejrzystości, 
uczciwości i bezstronności 
w rozpatrywaniu wniosków, dzięki czemu 
będzie w stanie wyróżnić najwyższą 
naukową jakość i talent o przełomowym 
potencjale, bez względu na płeć, 
narodowość czy wiek naukowca. Ponadto 
ERBN będzie nadal prowadzić badania 
strategiczne w celu przygotowania 
i wsparcia swoich działań, utrzymywać 
bliskie kontakty ze społecznością naukową 
i innymi zainteresowanymi stronami oraz 
starać się uzupełniać swoimi działaniami 
inicjatywy badawcze na innych poziomach.

zarysowujące się potrzeby. Będzie dążyć 
do utrzymania i dalszego doskonalenia 
światowej klasy systemu wzajemnej oceny 
ERBN, opartego na przejrzystości, 
uczciwości i bezstronności 
w rozpatrywaniu wniosków, dzięki czemu 
będzie w stanie wyróżnić najwyższą 
naukową jakość i talent o przełomowym 
potencjale, bez względu na płeć, 
narodowość czy wiek naukowca. Ponadto 
ERBN będzie nadal prowadzić badania 
strategiczne w celu przygotowania 
i wsparcia swoich działań, utrzymywać 
bliskie kontakty ze społecznością naukową 
i innymi zainteresowanymi stronami oraz 
starać się uzupełniać swoimi działaniami 
inicjatywy badawcze na innych poziomach.
Jeśli Europa ma dorównać swoim 
konkurentom w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, musi zachęcić 
większą liczbę młodych kobiet i mężczyzn 
do podjęcia karier naukowych oraz 
zapewnić wysoce atrakcyjne możliwości 
i środowiska badań i innowacji.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Europa ma dorównać swoim 
konkurentom w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, musi zachęcić 
większą liczbę młodych kobiet i mężczyzn 
do podjęcia karier naukowych oraz 
zapewnić wysoce atrakcyjne możliwości 
i środowiska badań i innowacji.
Najbardziej utalentowane osoby, z Europy 
i spoza niej, powinny postrzegać Europę 
jako szczególnie korzystne miejsce pracy.
Równouprawnienie płci, atrakcyjne stałe 
zatrudnienie i warunki pracy, a także 
uznanie to podstawowe aspekty, 
w odniesieniu do których w całej Europie 

Jeśli Europa ma dorównać swoim 
konkurentom w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, musi zachęcić 
większą liczbę młodych kobiet i mężczyzn 
do podjęcia karier naukowych oraz 
zapewnić wysoce atrakcyjne możliwości 
i środowiska badań i innowacji.
Najbardziej utalentowane osoby, z Europy 
i spoza niej, powinny postrzegać Europę 
jako szczególnie korzystne miejsce pracy.
Równouprawnienie płci, atrakcyjne stałe 
zatrudnienie i warunki pracy, a także 
uznanie to podstawowe aspekty, 
w odniesieniu do których w całej Europie 
należy zapewnić spójne podejście.
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należy zapewnić spójne podejście. Programy mobilności obejmą konkretne 
środki ukierunkowane na usuwanie 
barier w mobilności kobiet oraz 
zapewnienie rzeczywistych równych szans 
mężczyznom i kobietom.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zapewnieniu naukowcom na poziomie 
podyplomowym najwyższej jakości 
innowacyjnego szkolenia na wczesnym 
etapie poprzez interdyscyplinarne projekty 
lub programy studiów doktoranckich 
obejmujące uniwersytety, instytucje 
badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP i inne 
podmioty społeczno-gospodarcze 
z różnych państw. Skutkiem będą lepsze 
perspektywy kariery dla młodych 
naukowców na poziomie podyplomowym, 
zarówno w sektorze publicznym, jak 
i prywatnym.

Kluczowe działania będą polegały na 
zapewnieniu naukowcom na poziomie 
podyplomowym najwyższej jakości 
innowacyjnego szkolenia na wczesnym 
etapie poprzez interdyscyplinarne projekty 
lub programy studiów doktoranckich 
obejmujące uniwersytety, instytucje 
badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP i inne 
podmioty społeczno-gospodarcze 
z różnych państw. Skutkiem będą lepsze 
perspektywy kariery dla młodych 
naukowców na poziomie podyplomowym, 
zarówno w sektorze publicznym, jak 
i prywatnym. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapewnienie zrównoważonego 
udziału płci.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zwiększenie, przy 
wykorzystaniu dodatkowo pozyskanych 
funduszy, ilościowego i strukturalnego 
wpływu działań Marie Curie oraz 
sprzyjanie najwyższej jakości na poziomie 
krajowym w zakresie szkolenia 
naukowców, ich mobilności i rozwoju 
kariery.

Celem jest zwiększenie, przy 
wykorzystaniu dodatkowo pozyskanych 
funduszy, ilościowego i strukturalnego 
wpływu działań Marie Curie oraz 
sprzyjanie najwyższej jakości na poziomie 
krajowym w zakresie szkolenia 
naukowców, ich mobilności i rozwoju 
kariery. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na równouprawnienie płci i zmiany 
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strukturalne.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu, poprzez mechanizm 
współfinansowania, organizacji 
regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych do tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe 
i międzysektorowe szkolenia, mobilność 
i rozwój kariery. Pozwoli to na 
podniesienie jakości szkolenia naukowców 
w Europie na wszystkich etapach kariery, 
w tym na poziomie doktoranckim, 
ułatwienie swobodnego przepływu 
naukowców i wiedzy naukowej w Europie, 
promowanie atrakcyjnych karier 
naukowych poprzez otwartą rekrutację 
i zachęcające warunki pracy, wspieranie 
współpracy w zakresie badań naukowych 
i innowacji między uniwersytetami, 
instytucjami badawczymi 
i przedsiębiorstwami, wspomaganie 
współpracy między państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi.

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu, poprzez mechanizm 
współfinansowania, organizacji 
regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych do tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe 
i międzysektorowe szkolenia, mobilność 
i rozwój kariery. Pozwoli to na 
podniesienie jakości szkolenia naukowców 
w Europie na wszystkich etapach kariery, 
w tym na poziomie doktoranckim, 
ułatwienie swobodnego przepływu 
naukowców i wiedzy naukowej w Europie, 
promowanie atrakcyjnych karier 
naukowych poprzez otwartą rekrutację 
i zachęcające warunki pracy, wspieranie 
współpracy w zakresie badań naukowych 
i innowacji między uniwersytetami, 
instytucjami badawczymi 
i przedsiębiorstwami, wspomaganie 
współpracy między państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi.
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie zrównoważonego udziału 
płci.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (e) – ustęp 1  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest monitorowanie postępów, 
określenie luk w działaniach Marie Curie 
i zwiększenie ich oddziaływania. W tym 

Celem jest monitorowanie postępów, 
określenie luk w działaniach Marie Curie 
i zwiększenie ich oddziaływania. W tym 
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kontekście opracowane zostaną wskaźniki 
oraz przeanalizowane zostaną dane 
odnoszące się do mobilności naukowców, 
ich umiejętności i karier; będzie to miało 
na celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa”. Działania będą miały na 
celu podniesienie świadomości na temat 
znaczenia i atrakcyjności kariery 
badawczej oraz upowszechnianie wyników 
działalności badawczej i innowacyjnej 
pozyskanych dzięki pracom wspieranym 
w ramach działań Marie Curie.

kontekście opracowane zostaną wskaźniki
z podziałem na płeć oraz przeanalizowane 
zostaną dane odnoszące się do mobilności 
naukowców, ich umiejętności i karier;
a także równouprawnienia płci, co będzie 
miało na celu zapewnienie synergii 
i bliskiej koordynacji z działaniami 
strategicznymi dotyczącymi naukowców, 
ich pracodawców i sponsorów 
prowadzonymi w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Działania 
będą miały na celu podniesienie 
świadomości na temat znaczenia 
i atrakcyjności kariery badawczej oraz 
upowszechnianie wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej pozyskanych 
dzięki pracom wspieranym w ramach 
działań Marie Curie.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów 
i przełomowych rozwiązań. Nacisk 
zostanie położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe 
i działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe 
laboratoria, prace nad prototypami 
i walidację produktów w liniach 
pilotażowych. Działania będą 
projektowane w sposób zwiększający 
konkurencyjność przemysłową poprzez 
stymulowanie przemysłu, a 
w szczególności MŚP, do większych 
inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

Podejście to uwzględni w ramach 
innowacji inżynieryjnej analizę 
problematyki związanej z płcią, w tym 
w jej aspekcie społeczno-kulturowym. 
Podejście to uwzględni w ramach 
innowacji inżynieryjnej analizę 
problematyki związanej z płcią, w tym 
w jej aspekcie społeczno-kulturowym. 
Należyte uwzględnienie analizy 
problematyki płci i jej aspektu społeczno-
kulturowego może prowadzić do 
stworzenia nowych produktów, procesów, 
infrastruktury lub usług. Zamykanie oczu 
na potencjalne różnice między płciami, 
również w ich aspekcie społeczno-
kulturowym, może prowadzić do utraty 
możliwości biznesowych, jako że pewne 
grupy społeczeństwa nie są wcale lub 
niedostatecznie uwzględniane. 
Traktowanie kobiet i mężczyzn jako 
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jednolitej grupy nie pozwala uwzględnić 
różnic między płciami. Nadmierne 
podkreślanie różnic między kobietami 
i mężczyznami może spowodować, że 
inżynierzy pominą ważne wspólne cechy 
kobiet i mężczyzn, zaś wskazywanie 
stereotypów może spowodować stworzenie 
produktów, które nie będą miały 
powodzenia.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ICT stanowią podstawę dla innowacji 
i konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków 
i sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić 
z czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych 
o podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy 
w sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 

ICT stanowią podstawę dla innowacji 
i konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków 
i sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić 
z czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych 
o podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy 
w sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
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zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np.
media społecznościowe).

zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów, publiczne zarządzanie
i równouprawnienie płci (np. za 
pośrednictwem mediów 
społecznościowych).

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera d a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Istnieje potrzeba zatrudnienia 
większej liczby kobiet w sektorze nauki, 
jeżeli jednak badania są prowadzone przez 
instytucje (takie jak uniwersytety), muszą 
być one otwarte na komercjalizację 
wiedzy, a nie jedynie na bezpośredni 
postęp naukowy. Technologie te zapewnią 
podstawową infrastrukturę dla procesów 
produkcyjnych i biznesowych, łączności 
i transakcji. Należy do tego aktywnie 
zachęcać, a w miarę możliwości przyczyni 
się to do tak oczekiwanej poprawy 
europejskiej konkurencyjności 
gospodarczej.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W dziedzinie zdrowia i dobrostanu 
nadal istnieją znaczne różnice między 
płciami – również w aspekcie społeczno-
kulturowym – którym to różnicom należy 
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zaradzić. W procesach demograficznych 
istotny jest wymiar płci, w szczególności 
w starzeniu się społeczeństwa, 
w przypadku którego większość osób 
starszych oraz opiekunów to kobiety. Inne 
ważne aspekty zmian demograficznych, 
takie jak zmiana stylu życie, nowa 
struktura rodziny i niski przyrost 
naturalny, wymagają również należytego 
uwzględnienia analizy problematyki płci.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie te działania będą prowadzone 
w sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych.

Wszystkie te działania będą prowadzone 
w sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Należy poświęcić 
szczególną uwagę współpracy organów 
publicznych, instytutów badawczych, 
społeczeństwa obywatelskiego 
i przedsiębiorstw.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych 
z klimatem), usprawnienie promocji 
zdrowia i zapobieganie chorobom,
zrozumienie chorób i udoskonalenie 
diagnostyki, rozwój skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych 
z klimatem), usprawnienie promocji 
zdrowia i zapobieganie chorobom, 
zrozumienie chorób i udoskonalenie 
diagnostyki, rozwój skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 
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usprawnienie oceny podatności na 
choroby, poprawa sytuacji w zakresie 
nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane,
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki 
i potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, 
a także innowacyjne technologie 
i podejścia.

usprawnienie oceny podatności na 
choroby, poprawa sytuacji w zakresie 
nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki 
i potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, 
a także innowacyjne technologie 
i podejścia. Wymiar płci powinien zostać 
włączony do działań przedstawionych 
powyżej i należy poprzedzić je analizą 
zagadnień związanych z płcią.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności 
i wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności 
i zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności 
i wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności 
i zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania 
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.
W odniesieniu do modeli transportu 
w badaniach należy uwzględnić różnice 
społeczno-gospodarcze i związane z płcią. 
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Zmiany klimatu i jej skutków nie można 
uznać za pozostające bez wpływu na 
problematykę płci.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zmiany klimatu i jej skutków nie 
można uznać za pozostające bez wpływu 
na problematykę płci. Ze względu na role 
odgrywane przez osoby obu płci wpływ 
kobiet na środowisko nie jest taki sam jak 
mężczyzn, a istotny wpływ na ich dostęp 
do zasobów, sposoby radzenia sobie 
i dostosowania wywiera dyskryminacja 
pod względem dochodów, dostępu do 
zasobów, uprawnień politycznych, 
wykształcenia i odpowiedzialności za 
gospodarstwo domowe. Styl życia, 
zachowanie i model konsumpcji są często 
różne w przypadku kobiet i mężczyzn, 
podobnie jak ich wpływ na środowisko. 
Zmiana klimatu dotyczy kobiet i mężczyzn 
na całym świecie. IPCC oraz zespół ONZ 
ds. zmian klimatu stwierdziły, że „skutki 
zmiany klimatu będą kształtowały się 
różnie w poszczególnych regionach, 
pokoleniach, grupach wiekowych, 
grupach dochodów, zawodach i według 
płci’.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów 
i zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu 

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów 
i zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu 



AD\913256PL.doc 43/48 PE489.559v02-00

PL

i umożliwiających dostosowanie się do 
nich, obejmujących emisje gazów 
cieplarnianych zawierające CO2 
i niezawierające go, uwzględniających 
ekologiczne rozwiązania technologiczne 
i nietechnologiczne, poprzez gromadzenie 
danych na potrzeby celowych, wczesnych 
i skutecznych działań oraz tworzenia sieci 
podmiotów dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie 
ocenie skutków, zagrożeń i rozwoju 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków.

i umożliwiających dostosowanie się do 
nich, obejmujących emisje gazów 
cieplarnianych zawierające CO2 
i niezawierające go, uwzględniających 
ekologiczne rozwiązania technologiczne 
i nietechnologiczne, poprzez gromadzenie 
danych na potrzeby celowych, wczesnych 
i skutecznych działań oraz tworzenia sieci 
podmiotów dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie 
ocenie skutków, zagrożeń i rozwoju 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków. W 
badaniach należy uwzględnić 
problematykę płci i równouprawnienia 
płci w kontekście polityki dostosowań.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów 
i zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu 
i umożliwiających dostosowanie się do 
nich, obejmujących emisje gazów 
cieplarnianych zawierające CO2 
i niezawierające go, uwzględniających 
ekologiczne rozwiązania technologiczne 
i nietechnologiczne, poprzez gromadzenie 
danych na potrzeby celowych, wczesnych 
i skutecznych działań oraz tworzenia sieci 
podmiotów dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i przygotowaniu 

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów 
i zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu 
i umożliwiających dostosowanie się do 
nich, obejmujących emisje gazów 
cieplarnianych zawierające CO2 
i niezawierające go, uwzględniających 
ekologiczne rozwiązania technologiczne 
i nietechnologiczne, poprzez gromadzenie 
danych na potrzeby celowych, wczesnych 
i skutecznych działań oraz tworzenia sieci 
podmiotów dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i przygotowaniu 
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wiarygodnych prognoz w tym zakresie 
ocenie skutków, zagrożeń i rozwoju 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków.

wiarygodnych prognoz w tym zakresie 
ocenie skutków, zagrożeń i rozwoju 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków.
Zmiany klimatu i jej skutków nie można 
uznać za pozostające bez wpływu na 
problematykę płci.

Poprawka 75

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. INTEGRACYJNE, INNOWACYJNE 
I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

6. RÓWNE, INTEGRACYJNE, 
INNOWACYJNE I BEZPIECZNE 
SPOŁECZEŃSTWA

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera d a) (nowa

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) propagowaniu równouprawnienia płci 
w całej Europie.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki 
w Europie poprzez zaangażowanie 
obywateli, przedsiębiorstw 

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

przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej 
i ramowych warunków innowacji.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe 
i innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego i udziału w badaniach 
naukowych i innowacjach;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) propagowaniu równouprawnienia płci 
w całej Europie oraz we wszystkich 
działaniach badawczych i innowacji 
w ramach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości, takich jak zmiana 
klimatu czy zrównoważona energia. W 
kompleksowy sposób podejmując 

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości, takich jak zmiana 
klimatu, przy uwzględnieniu w tym 
kontekście wymiaru płci, czy 
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najważniejsze wyzwania społeczne, EIT 
będzie promować inter-
i multidyscyplinarne podejścia oraz 
ułatwiać koncentrację wysiłków 
badawczych partnerów zaangażowanych 
w WWiI.

zrównoważona energia. W kompleksowy 
sposób podejmując najważniejsze 
wyzwania społeczne, EIT będzie 
promować inter- i multidyscyplinarne 
podejścia oraz ułatwiać koncentrację 
wysiłków badawczych partnerów 
zaangażowanych w WWiI.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Rozwój utalentowanych, 
wykwalifikowanych i przedsiębiorczych 
osób poprzez edukację i szkolenia

(c) Rozwój utalentowanych, 
wykwalifikowanych i przedsiębiorczych 
osób – zarówno kobiet, jak i mężczyzn –
poprzez edukację i szkolenia

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (c) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania, 
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze złożonych 
wyzwań społecznych i gospodarczych. W 
związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich.

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania, 
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze złożonych 
wyzwań społecznych i gospodarczych.
Należy włączyć wymiar płci do analizy 
potrzeb w zakresie nowych profilów. 
Dlatego też na EIT w większym stopniu 
niż na jakimkolwiek innym instrumencie 
programu „Horyzont 2020” spoczywa 
główna odpowiedzialność za 
systematyczne podejmowanie działań na 
rzecz młodych utalentowanych kobiet, tak 
by położyć kres marnowaniu tych talentów 
w europejskiej przestrzeni badawczej. 
Podobnie należy w jego ramach 
przewidzieć metody edukacji i szkoleń 
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uwrażliwiające na kwestię płci, ponieważ 
modernizacja otoczenia naukowego 
i przedsiębiorczego rozpoczyna się na 
etapie edukacji i szkoleń. Wymiar płci, 
a także wymiar innowacyjności należy 
również uwzględnić w nowych 
programach kształcenia, by w ten sposób 
zapewnić skuteczność i jakość szkolenia 
i edukacji. W związku z tym EIT będzie 
odgrywać kluczową rolę w zachęcaniu do 
uznawania nowych tytułów i dyplomów 
w państwach członkowskich.
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