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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,
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.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
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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.

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;

Or. en

Poprawka 3

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 

(15) Uproszczenie jest podstawowym 
celem programu „Horyzont 2020” i 
powinno znaleźć pełne odbicie w jego 
konstrukcji, zasadach, zarządzaniu 
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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.

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, 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.

Or. en

Poprawka 4

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 
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;
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Poprawka 5

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 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci 
oraz poprzez uwzględnienie wymiaru płci 
w treści projektów, przy rekrutacji i 
tworzeniu zespołów badawczych oraz w 
zakresie finansowania, 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.

Or. en

Poprawka 6

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 
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badań i innowacji; 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) 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 z 
tym programem (EIT, ERBN, JRC, 
grupach sterujących, grupach wysokiego 
szczebla, grupach ekspertów itp.).

Or. en

Poprawka 8

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 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 
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być źródłem informacji o wymogach, jakie 
musi spełniać badacz, jak i o 
możliwościach istniejących w dziedzinie 
badań naukowych; .

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1a (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.

Or. en


