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Poprawka 5
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 
2013 r.5 (zwany dalej „programem 
ramowym »Horyzont 2020«”) ma na celu 
osiągnięcie większego wpływu na badania 
i innowacje poprzez przyczynienie się do 
wzmocnienia partnerstw publiczno-
publicznych, w tym poprzez udział Unii 
w programach podjętych przez kilka 
państw członkowskich zgodnie z art. 185 
Traktatu.

(2) Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 
2013 r.5 (zwany dalej „programem 
ramowym »Horyzont 2020«”) ma na celu 
osiągnięcie większego wpływu na badania 
i innowacje poprzez zapewnienie większej 
synergii, zwiększenie koordynacji 
i unikanie zbędnego powielania 
międzynarodowych, krajowych 
i regionalnych programów badawczych.
Partnerstwa publiczno-publiczne, w tym 
udział Unii w programach podjętych przez 
kilka państw członkowskich zgodnie z art. 
185 Traktatu, powinny osiągnąć te cele, 
spełnić warunki wyszczególnione w tym 
rozporządzeniu a w szczególności w art. 
20, oraz zapewnić pełną zgodność 
z zasadami ogólnymi mającymi 
zastosowanie do programu „Horyzont 
2020”.

__________________ __________________
5 Dz.U. […] [PR H2020] 5 Dz.U. […] [PR H2020]

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka podkreśla znaczenie zasad, które zostały wprowadzone wskutek negocjacji 
dotyczących programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do partnerstw publiczno-publicznych 
oraz to, co mają one na celu.
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Poprawka 6
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją Komisji … 
/2013/UE z dnia … 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający 
programu „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych 
i innowacji (2014–2020)9 można udzielić 
dalszego wsparcia na rzecz Europejskiego 
programu badań metrologicznych.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
.../2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiającego 
„Horyzont 2020”8a oraz z decyzją Komisji 
… /2013/UE z dnia … 2013 r. 
ustanawiającą program szczegółowy 
wdrażający programu „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020)9

można udzielić dalszego wsparcia na rzecz 
Europejskiego programu badań 
metrologicznych.

__________________ __________________
8a Dz.U ... [H2020]

9 Dz.U. […] [PS H2020]. 9 Dz.U. […] [PS H2020].

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić odniesienie nie tylko do programu szczegółowego, ale również do 
programu ramowego, co ma znaczenie w celu wykazania zgodności z art. 20 programu 
ramowego oraz z ustanowionymi w nim zasadami.

Poprawka 7
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Europejski program na rzecz innowacji 
i badań w dziedzinie metrologii (zwany 

(6) Europejski program na rzecz innowacji 
i badań w dziedzinie metrologii (zwany 
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dalej „EMPIR”), dostosowany do strategii 
„Europa 2020” oraz powiązanych 
inicjatyw przewodnich, w szczególności do 
inicjatywy „Unia innowacji”10, 
„Europejska agenda cyfrowa”11, „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”12 oraz 
„Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji”13, będzie programem 
o bardziej ambitnym i integracyjnym 
charakterze, wdrażanym przez dziesięć lat 
(2014–2024) przez [28] uczestniczących 
państw. W ramach udoskonaleń 
w stosunku do poprzedniego programu 
realizacja EMPIR będzie obejmowała 
działania dotyczące innowacji 
i wykorzystania w przemyśle, badania 
w zakresie norm i standardów oraz 
zdolność budowania potencjału.

dalej „EMPIR”), dostosowany do strategii 
„Europa 2020” oraz powiązanych 
inicjatyw przewodnich, w szczególności do 
inicjatywy „Unia innowacji”10, 
„Europejska agenda cyfrowa”11, „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”12 oraz 
„Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji”13, będzie programem 
o bardziej ambitnym i integracyjnym 
charakterze, wdrażanym przez siedem lat 
(2014-2020) przez [28] uczestniczących 
państw. W ramach udoskonaleń 
w stosunku do poprzedniego programu 
realizacja EMPIR będzie obejmowała 
działania dotyczące innowacji 
i wykorzystania w przemyśle, badania 
w zakresie norm i standardów oraz 
zdolność budowania potencjału.

__________________ __________________
10 COM(2010)0546 final z 6 października 
2010 r.

10 COM(2010)0546 final z 6 października 
2010 r.

11 COM(2010)0245 final/2 z 26 sierpnia 
2010 r.

11 COM(2010)0245 final/2 z 26 sierpnia 
2010 r.

12 COM(2011)0021 z 26 stycznia 2011 r. 12 COM(2011)0021 z 26 stycznia 2011 r.
13 COM(2012)0582 final z 10 października 
2012 r.

13 COM(2012)0582 final z 10 października 
2012 r.

Or. en

Uzasadnienie

Równoległe funkcjonowanie dwóch generacji partnerstw publiczno-publicznych jednocześnie
wystawiających zaproszenia do składania wniosków począwszy od 2020 r. wiązałoby się 
z kosztami administracyjnymi, ze zwiększeniem złożoności finansowania badań UE oraz 
z niejasnością faktycznych sum finansowania wydawanych rocznie. Czas działania partnerstw 
publiczno-publicznych należy zatem dostosować do czasu działania programu „Horyzont 
2020” i przyszłych programów ramowych.

Poprawka 8
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a.) W perspektywie ogólnego celu 
programu „Horyzont 2020” 
zakładającego osiągnięcie większej 
prostoty i harmonizacji możliwości 
finansowania badań i rozwoju na szczeblu 
europejskim, czas trwania wszystkich 
partnerstw publiczno-publicznych 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” powinien być spójny 
z czasem trwania programu ramowego, 
aby uniknąć różnych, równoległych 
zbiorów zasad oraz powiązanych z nimi 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
dla przyszłych uczestników;

Or. en

Poprawka 9
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Uczestniczące państwa zamierzają 
wnosić wkład w realizację EMPIR przez 
czas trwania tego programu (lata 2014–
2024).

(7) Uczestniczące państwa zamierzają 
wnosić wkład w realizację EMPIR przez 
czas trwania tego programu (lata 2014-
2020).

Or. en

Uzasadnienie

Równoległe wydawanie zaproszeń przez dwie generacje partnerstw publiczno-publicznych 
pociąga za sobą koszty administracyjne, zwiększa stopień złożoności finansowania badań 
przez UE i przysłania faktyczne wydatkowane rocznie kwoty finansowania. Czas działania 
partnerstw publiczno-publicznych należy zatem dostosować do czasu działania programu 
„Horyzont 2020” i przyszłych programów ramowych.
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Poprawka 10
Norbert Glante

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wspólna realizacja programu EMPIR 
wymaga jednostki ds. realizacji. 
Uczestniczące państwa doszły do 
porozumienia w sprawie jednostki ds. 
realizacji EMRP i w 2007 r. ustanowiły 
EURAMET e.V. (zwany dalej 
„EURAMET-em”), regionalną europejską 
organizację ds. metrologii i stowarzyszenie 
o celu niedochodowym utworzone na mocy 
prawa niemieckiego. EURAMET wypełnia 
także zadania i obowiązki związane 
z szerszą harmonizacją metrologii na 
poziomie europejskim i światowym. 
Członkami EURAMET mogą być wszelkie 
krajowe instytucje metrologiczne 
w Europie, natomiast podmiotami 
stowarzyszonymi mogą być instytucje 
desygnowane. Członkostwo w EURAMET 
nie jest uzależnione od istnienia krajowych 
programów badań metrologicznych.
Ponieważ zgodnie ze sprawozdaniem 
dotyczącym śródokresowej oceny EMRP 
okazało się, że struktura zarządzania 
EURAMET charakteryzuje się 
efektywnością i wysoką jakością 
wdrażania EMRP, EURAMET powinien 
zająć się także wdrażaniem EMPIR.
Ponadto EURAMET powinien być 
beneficjentem wkładu finansowego Unii.

(11) Wspólna realizacja programu EMPIR 
wymaga jednostki ds. realizacji. 
Uczestniczące państwa doszły do 
porozumienia w sprawie jednostki ds. 
realizacji EMRP i w 2007 r. ustanowiły 
EURAMET e.V. (zwany dalej 
„EURAMET-em”), regionalną europejską 
organizację ds. metrologii i stowarzyszenie 
o celu niedochodowym utworzone na mocy 
prawa niemieckiego. EURAMET wypełnia 
także zadania i obowiązki związane 
z szerszą harmonizacją metrologii na 
poziomie europejskim i światowym. 
Członkami EURAMET mogą być wszelkie 
krajowe instytucje metrologiczne 
w Europie, natomiast podmiotami 
stowarzyszonymi mogą być instytucje 
desygnowane. Członkostwo w EURAMET 
nie jest uzależnione od istnienia krajowych 
programów badań metrologicznych.
Ponieważ zgodnie ze sprawozdaniem 
dotyczącym śródokresowej oceny EMRP 
okazało się, że struktura zarządzania 
EURAMET charakteryzuje się 
efektywnością i wysoką jakością 
wdrażania EMRP, EURAMET powinien 
zająć się także wdrażaniem EMPIR.
Ponadto EURAMET powinien być 
beneficjentem wkładu finansowego Unii. 
Przy doborze kadr do EURAMET-u 
należy uwzględnić równouprawnienie płci 
zgodnie z art. 15 programu ramowego 
„Horyzont 2020”.

Or. de

Poprawka 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
łącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
EMPIR wynosi 300 mln EUR. Wkład 
wnoszony jest ze środków budżetu 
ogólnego Unii przydzielonych na 
odpowiednie części programu 
szczegółowego wdrażającego program 
ramowy „Horyzont 2020” ustanowionego 
na mocy decyzji … /2013/UE zgodnie 
z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz art. 60 
i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
łącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
EMPIR wynosi 262,5 mln EUR. Wkład 
wnoszony jest ze środków budżetu 
ogólnego Unii przydzielonych na 
odpowiednie części programu 
szczegółowego wdrażającego program 
ramowy „Horyzont 2020” ustanowionego 
na mocy decyzji … /2013/UE zgodnie 
z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz art. 60 
i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

Or. en

Uzasadnienie

Zmniejszenie budżetu partnerstw publiczno-publicznych i partnerstw prywatno-publicznych 
o 12,5 % zaproponowano na skutek ogólnego ograniczenia puli finansowej programu 
„Horyzont 2020” w WRF, aby nie naruszyć delikatnej równowagi między finansowaniem 
wspólnych badań z jednej strony a finansowaniem partnerstw z drugiej strony.

Poprawka 12
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wykazanie przez kraje uczestniczące, 
że EMPIR został ustanowiony zgodnie 
z celami i priorytetami badawczymi 
ustanowionymi w programie ramowym 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka podkreśla, że między działaniami partnerstw publiczno-publicznych a 
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priorytetami badawczymi zdefiniowanymi w programie ramowym „Horyzont 2020” powinna 
istnieć duża spójność.

Poprawka 13
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wykazanie przez kraje uczestniczące, 
że EMPIR został ustanowiony zgodnie 
z zasadami ogólnymi mającymi 
zastosowanie do programu ramowego 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu podkreślenie, jak ważne jest, aby partnerstwa publiczno-
publiczne stosowały się do zasad ogólnych mających zastosowanie do programu ramowego 
„Horyzont 2020”, takich jak otwarty dostęp, równość płci i niedyskryminacja, które zostały 
ustalone wskutek negocjacji w sprawie programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 14
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) wykazanie przez kraje uczestniczące, 
że EMPIR został ustanowiony zgodnie 
z warunkami przewidzianymi w art. 20 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z 
dnia ... 2013 r. ustanawiającego program 
„Horyzont 2020”;

Or. en
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Uzasadnienie

Ta poprawka podkreśla znaczenie zasad, które zostały wprowadzone wskutek negocjacji 
dotyczących programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do partnerstw publiczno-publicznych 
oraz to, co mają one na celu.

Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 24 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr … [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”], 
kwalifikowalne koszty pośrednie 
krajowych instytutów metrologicznych 
i instytucji desygnowanych 
uczestniczących w realizacji projektów 
finansowanych w ramach EMPIR są 
ustalane poprzez zastosowanie stawki 
zryczałtowanej w wysokości 5 % ich 
całkowitych kwalifikowalnych kosztów 
bezpośrednich, z wyłączeniem 
kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich 
związanych z podwykonawstwem oraz 
kosztów zasobów udostępnianych przez 
osoby trzecie, które nie są wykorzystywane 
w obiektach beneficjenta, jak również 
wsparcia finansowego udzielanego 
osobom trzecim.

skreślony

Or. ro

Poprawka 16
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgodnie z zasadami przejrzystości 
i niedyskryminacji ustanowionymi 
w art. 35, art. 60 ust. 1 i art. 128 ust. 1 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 zaproszenia do składania 
wniosków organizowane przez EMPIR są 
publikowane na internetowym portalu dla 
uczestników programu „Horyzont 2020”

Or. en

Uzasadnienie

W trakcie negocjacji trójstronnych dotyczących programu „Horyzont 2020” instytucje 
zgodziły się na wspieranie większej spójności wszystkich możliwości składania wniosków 
o finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020”. W tym celu Komisja zobowiązała się 
do wspierania publikacji zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez 
partnerstwa prywatno-publiczne i partnerstwa publiczno-publiczne na portalu dla 
uczestników programu „Horyzont 2020”. Niniejsza poprawka ma na celu przekształcenie 
dobrowolnego zobowiązania w wymóg prawny, co zagwarantuje prostotę i dostępność 
informacji dla składających wnioski.

Poprawka 17
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
EMPIR. Komisja sporządza sprawozdanie 
z tej oceny, które zawiera wnioski z oceny 
i uwagi Komisji. Komisja przekazuje to 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
EMPIR. Komisja sporządza sprawozdanie 
z tej oceny, które zawiera wnioski z oceny 
i uwagi Komisji. Komisja przekazuje to 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r. Ocena śródokresowa 
EMPIR stanowi część oceny 
śródokresowej programu ramowego 
„Horyzont 2020” i jest wraz z nią 
dokonywana.
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Or. en

Poprawka 18
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
programu EMPIR. Komisja sporządza
sprawozdanie z tej oceny, które zawiera
wnioski z oceny i uwagi Komisji. Komisja 
przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r.

1. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
programu EMPIR. Komisja sporządza
sprawozdanie z tej oceny, które obejmie 
wnioski z oceny i uwagi Komisji. Komisja 
przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
grudnia 2017 r.

Or. ro


