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Poprawka 61
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza po poprawkach wniosek 
Komisji;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie 
wniosku Komisji po poprawkach;

Or. fr

Poprawka 62
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 4

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

4. zwraca się do Rady o ponowne 
skonsultowanie się z Parlamentem w 
przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do 
wniosku Komisji;

4. zwraca się do Rady o ponowne 
skonsultowanie się z Parlamentem 
w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do 
wniosku Komisji zawierającego poprawki;

Or. fr

Poprawka63
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE RADY ROZPORZĄDZENIE RADY

w sprawie Wspólnego Przedsiębiorstwa na 
rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej 
Inicjatywy Technologicznej w zakresie 

w sprawie Wspólnego Przedsiębiorstwa na 
rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Terapii
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Leków Innowacyjnych Innowacyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

(Przyjęcie niniejszej poprawki wymagałoby dokonania odpowiednich zmian w całym tekście.)

Poprawka 64
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając art. 168 ust. 5, art. 183 i 
184 Traktatu,

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje kilka podstaw, które uzasadniałyby to, że realizacja proponowanej inicjatywy podlega 
przepisom artykułów o procedurze współdecyzji zawartych w Traktacie z Lizbony: inicjatywa
IMI jest bowiem inicjatywą o charakterze zachęty, której celem jest zapewnienie zdrowia 
publicznego wysokiej jakości (art. 168), a we wniosku mowa jest także o sposobach realizacji 
programu ramowego (art. 183). Proponuje się ponadto, aby członkami IMI mogły być nie 
tylko podmioty z sektora prywatnego, ale także podmioty z sektora publicznego (programy 
państw członkowskich) (tym samym zastosowanie miałyby art. 184/185).

Poprawka 65
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W decyzji Rady 2006/971/WE z dnia 
19 grudnia 2006 r. dotyczącej programu 
szczegółowego Współpraca, wdrażającego 
siódmy program ramowy Wspólnoty 
Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 

(2) W decyzji Rady 2006/971/WE z dnia 
19 grudnia 2006 r. dotyczącej programu 
szczegółowego Współpraca, wdrażającego 
siódmy program ramowy Wspólnoty 
Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 
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technologicznego i demonstracji (2007–
2013)8 wskazano konkretne partnerstwa 
publiczno-prywatne, które mają korzystać 
ze wsparcia, w tym partnerstwo publiczno-
prywatne na rzecz realizacji Wspólnej 
Inicjatywy Technologicznej w zakresie 
Leków Innowacyjnych między Unią a 
Europejską Federacją Producentów 
Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych 
(zwaną dalej „EFPIA”).

technologicznego i demonstracji (2007–
2013)[1] wskazano konkretne partnerstwa 
publiczno-prywatne, które mają korzystać 
ze wsparcia, w tym partnerstwo publiczno-
prywatne na rzecz realizacji Wspólnej 
Inicjatywy Technologicznej obejmujące 
ścisłą współpracę zainteresowanych stron, 
w tym przemysłu, organizacji badawczych, 
pacjentów, środowiska akademickiego i 
lekarzy.

__________________ __________________
8 Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86. 8 Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86.

Or. en

Uzasadnienie

W decyzji Rady nr 2006/971/WE nie ma wyraźnej wzmianki o tym, że wspólne 
przedsiębiorstwa powinny być tworzone między Unią i EFPIA, ale jest mowa o możliwości 
tworzenia wspólnych inicjatyw technologicznych.

Poprawka 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Celem rozporządzenia (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 
2013 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” 
– program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020)10 jest 
zwiększenie wpływu na badania i 
innowacje dzięki połączeniu programu 
ramowego „Horyzont 2020” z funduszami 
sektora prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno prywatnych zawiązywanych w 
kluczowych obszarach, w których badania 
i innowacje mogą przyczynić się do 
poszerzenia unijnych celów w zakresie 
konkurencyjności oraz ułatwienia 
rozwiązywania problemów społecznych. 
Zaangażowanie Unii w te partnerstwa 
mogłoby przybierać formę wkładów 

(4) Celem rozporządzenia (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 
2013 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” 
– program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020)10 jest 
zwiększenie wpływu na badania i 
innowacje dzięki połączeniu programu 
ramowego „Horyzont 2020” z funduszami 
sektora prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych zawiązywanych w 
kluczowych obszarach, w których badania 
i innowacje mogą przyczynić się do 
poszerzenia unijnych celów w zakresie 
konkurencyjności, zwiększenia inwestycji 
prywatnych oraz ułatwienia rozwiązywania 
problemów społecznych. Podstawą tych 
partnerstw powinno być długoterminowe 
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finansowych na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw ustanowionych zgodnie z 
art. 187 Traktatu na mocy decyzji nr 
1982/2006/WE.

zaangażowanie, obejmujące wyważony 
wkład wszystkich partnerów, a 
partnerstwa te powinny być rozliczane z 
realizacji ich celów i dostosowane do 
unijnych celów strategicznych w 
dziedzinie badań naukowych, rozwoju i 
innowacji. Zarządzanie tymi 
partnerstwami i ich funkcjonowanie 
powinny być otwarte, przejrzyste, 
skuteczne i wydajne oraz powinny
umożliwić uczestnictwo szerokiemu 
spektrum zainteresowanych podmiotów 
prowadzących działalność w swoich 
dziedzinach. Zaangażowanie Unii w te 
partnerstwa mogłoby przybierać formę 
wkładów finansowych na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw ustanowionych zgodnie z 
art. 187 Traktatu na mocy decyzji nr 
1982/2006/WE.

__________________ __________________
10 DZ.U. … [H2020 PR]. 10 DZ.U. … [H2020 PR].

Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie podkreśla ważne zasady uzgodnione w czasie negocjacji w sprawie programu 
„Horyzont 2020” odnośnie do wspólnych inicjatyw technologicznych i ich wkładu.

Poprawka 67
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Celem rozporządzenia (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 
2013 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” 
– program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020)10 jest 
zwiększenie wpływu na badania i 
innowacje dzięki połączeniu programu 
ramowego „Horyzont 2020” z funduszami 
sektora prywatnego w ramach partnerstw 

(4) Celem rozporządzenia (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 
2013 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” 
– program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020)10 jest 
zwiększenie wpływu na badania i 
innowacje dzięki połączeniu programu 
ramowego „Horyzont 2020” z funduszami 
sektora prywatnego w ramach partnerstw 
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publiczno prywatnych zawiązywanych w 
kluczowych obszarach, w których badania 
i innowacje mogą przyczynić się do 
poszerzenia unijnych celów w zakresie 
konkurencyjności oraz ułatwienia 
rozwiązywania problemów społecznych. 
Zaangażowanie Unii w te partnerstwa 
mogłoby przybierać formę wkładów 
finansowych na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw ustanowionych zgodnie z 
art. 187 Traktatu na mocy decyzji nr 
1982/2006/WE.

publiczno-prywatnych zawiązywanych w 
kluczowych obszarach, w których badania 
i innowacje mogą przyczynić się do 
poszerzenia unijnych celów w zakresie 
konkurencyjności oraz ułatwienia 
rozwiązywania problemów społecznych. 
Partnerstwa te powinny odzwierciedlać 
zrównoważony udział wszystkich 
partnerów, a zarządzanie nimi i ich 
funkcjonowanie powinny być przejrzyste, 
otwarte i wydajne. Zaangażowanie Unii w 
te partnerstwa mogłoby przybierać formę 
wkładów finansowych na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw ustanowionych zgodnie z 
art. 187 Traktatu na mocy decyzji nr 
1982/2006/WE.

__________________ __________________
10 DZ.U. … [H2020 PR]. 10 DZ.U. … [H2020 PR].

Or. en

Poprawka 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr 
…/2013 ustanawiającą program 
szczegółowy wdrażający „Horyzont 2020” 
(2014–2020)11 należy zapewnić dalsze 
wsparcie na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw ustanowionych na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE zgodnie z 
warunkami określonymi w decyzji (UE) nr 
[...]/2013..

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
.../2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia ... 2013 r. ustanawiającym program 
„Horyzont 2020” i decyzją Rady (UE) nr 
…/2013 ustanawiającą program 
szczegółowy wdrażający „Horyzont 2020” 
(2014–2020)11 należy zapewnić dalsze 
wsparcie na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw ustanowionych na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE zgodnie z 
warunkami określonymi w decyzji (UE) nr 
[...]/2013..

__________________ __________________
11 DZ.U. … [H2020 PS]. 11 DZ.U. … [H2020 PS].

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uwzględnić odniesienie nie tylko do programu szczegółowego, lecz również do 
programu ramowego, co jest istotne dla wykazania zgodności z art. 19 programu ramowego 
i określonymi w nim zasadami.

Poprawka 69
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr 
…/2013 ustanawiającą program 
szczegółowy wdrażający „Horyzont 2020” 
(2014–2020)11 należy zapewnić dalsze 
wsparcie na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw ustanowionych na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE zgodnie z 
warunkami określonymi w decyzji (UE) nr 
[...]/2013..

(5) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr 
…/2013 ustanawiającą program 
szczegółowy wdrażający „Horyzont 2020” 
(2014–2020)11 można zapewnić dalsze 
wsparcie na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw ustanowionych na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE zgodnie z 
warunkami określonymi w decyzji (UE) nr 
[...]/2013..

__________________ __________________
11 DZ.U. … [H2020 PS]. 11 DZ.U. … [H2020 PS].

Or. en

Poprawka 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Badania związane z przyszłością 
medycyny należy prowadzić w obszarach, 
w których nagromadzenie celów w 
zakresie konkurencyjności, dotyczących 
kwestii społecznych, zdrowia publicznego i 
sektora biomedycznego wymaga łączenia 
zasobów i usprawnienia współpracy 
między sektorem publicznym a prywatnym 

(8) Badania związane z przyszłością 
medycyny należy prowadzić w obszarach, 
w których nagromadzenie celów w 
zakresie konkurencyjności, dotyczących 
kwestii społecznych, zdrowia publicznego i 
sektora biomedycznego wymaga łączenia 
zasobów i usprawnienia współpracy 
między sektorem publicznym a prywatnym 
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przy udziale MŚP. Zakres inicjatywy 
powinien zostać rozszerzony na wszystkie 
obszary badań i innowacji w ramach nauk 
o życiu. Obszary te będą miały znaczenie 
dla zdrowia publicznego, jak wskazano w 
sprawozdaniu Światowej Organizacji 
Zdrowia dotyczącym leków 
priorytetowych dla Europy i świata, które 
jest obecnie aktualizowane – nowa wersja 
sprawozdania ma zostać opublikowana w 
2013 r. Inicjatywa powinna w 
konsekwencji zmierzać do zaangażowania 
szerszej grupy partnerów, uwzględniając 
spółki o średniej kapitalizacji, z różnych 
sektorów (np. sektora obrazowania 
biomedycznego, sektora technologii 
informacyjnych wykorzystywanych w 
medycynie, sektora diagnostycznego lub 
sektorów związanych ze zdrowiem 
zwierząt). Poszerzenie uczestnictwa 
przyczyniłoby się do osiągnięcia postępów 
w opracowywaniu nowych podejść i 
technologii z zakresu profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia chorób 
wywierających istotny wpływ na zdrowie 
publiczne.

przy udziale MŚP. Zakres inicjatywy 
powinien zostać rozszerzony na wszystkie 
obszary badań i innowacji w ramach nauk 
o życiu. Obszary te będą miały znaczenie 
dla zdrowia publicznego, jak wskazano w 
sprawozdaniu Światowej Organizacji 
Zdrowia dotyczącym leków 
priorytetowych dla Europy i świata, które 
jest obecnie aktualizowane – nowa wersja 
sprawozdania ma zostać opublikowana w 
2013 r. Inicjatywa powinna w
konsekwencji zmierzać do zaangażowania 
szerszej grupy partnerów, uwzględniając 
MŚP (mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa) oraz spółki o średniej 
kapitalizacji, a także średniej wielkości 
przedsiębiorstwa, które nie są obecne na 
rynkach inwestycji kapitałowych i które 
posiadają potencjał w zakresie innowacji,
z różnych sektorów (np. sektora 
obrazowania biomedycznego, sektora 
technologii informacyjnych 
wykorzystywanych w medycynie, sektora 
diagnostycznego lub sektorów związanych 
ze zdrowiem zwierząt). Poszerzenie 
uczestnictwa przyczyniłoby się do 
osiągnięcia postępów w opracowywaniu 
nowych podejść i technologii z zakresu 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób 
wywierających istotny wpływ na zdrowie 
publiczne.

Or. en

Poprawka 71
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Badania związane z przyszłością 
medycyny należy prowadzić w obszarach, 
w których nagromadzenie celów w 
zakresie konkurencyjności, dotyczących 

(8) Badania związane z przyszłością terapii
należy prowadzić w obszarach, w których 
nagromadzenie celów w zakresie 
konkurencyjności, dotyczących kwestii 
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kwestii społecznych, zdrowia publicznego i 
sektora biomedycznego wymaga łączenia 
zasobów i usprawnienia współpracy 
między sektorem publicznym a prywatnym 
przy udziale MŚP. Zakres inicjatywy 
powinien zostać rozszerzony na wszystkie
obszary badań i innowacji w ramach nauk 
o życiu. Obszary te będą miały znaczenie 
dla zdrowia publicznego, jak wskazano w 
sprawozdaniu Światowej Organizacji 
Zdrowia dotyczącym leków 
priorytetowych dla Europy i świata, które 
jest obecnie aktualizowane – nowa wersja 
sprawozdania ma zostać opublikowana w 
2013 r. Inicjatywa powinna w 
konsekwencji zmierzać do zaangażowania 
szerszej grupy partnerów, uwzględniając
spółki o średniej kapitalizacji, z różnych 
sektorów (np. sektora obrazowania 
biomedycznego, sektora technologii 
informacyjnych wykorzystywanych w 
medycynie, sektora diagnostycznego lub 
sektorów związanych ze zdrowiem 
zwierząt). Poszerzenie uczestnictwa 
przyczyniłoby się do osiągnięcia postępów 
w opracowywaniu nowych podejść i 
technologii z zakresu profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia chorób 
wywierających istotny wpływ na zdrowie 
publiczne.

społecznych, zdrowia publicznego i sektora 
biomedycznego wymaga łączenia zasobów 
i usprawnienia współpracy między 
sektorem publicznym a prywatnym przy 
udziale MŚP. Zakres inicjatywy powinien 
zostać rozszerzony na istotne obszary 
zdrowia ludzkiego, badań i innowacji w 
ramach nauk o życiu, przy uwzględnieniu 
konieczności zapobiegania chorobom, a 
także przy wzięciu pod uwagę istotnych 
aspektów społecznych. Obszary te będą 
miały znaczenie dla zdrowia publicznego, 
jak wskazały Światowa Organizacja 
Zdrowia, w sprawozdaniu dotyczącym 
leków priorytetowych dla Europy, oraz 
instytucje zdrowia publicznego państw 
członkowskich. Inicjatywa powinna w 
konsekwencji zmierzać do zaangażowania 
szerszej grupy partnerów z różnych 
sektorów publicznych i prywatnych (np. 
sektora obrazowania biomedycznego, 
sektora technologii informacyjnych 
wykorzystywanych w medycynie, sektora 
ziołolecznictwa, sektora terapii fagowej, 
sektora żywienia, sektora diagnostycznego 
lub sektorów związanych ze zdrowiem 
zwierząt) oraz przyjąć multidyscyplinarne 
podejście umożliwiające synergie między 
naukami biomedycznymi, innymi 
naukami przyrodniczymi i naukami 
społecznymi. Poszerzenie uczestnictwa 
przyczyniłoby się do osiągnięcia postępów 
w opracowywaniu nowych podejść i 
technologii z zakresu zrozumienia wpływu 
czynników środowiskowych i tych 
związanych ze stylem życia, profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia chorób 
wywierających istotny wpływ na zdrowie 
publiczne.

Or. en

Poprawka 72
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Badania związane z przyszłością 
medycyny należy prowadzić w obszarach, 
w których nagromadzenie celów w 
zakresie konkurencyjności, dotyczących 
kwestii społecznych, zdrowia publicznego i 
sektora biomedycznego wymaga łączenia 
zasobów i usprawnienia współpracy 
między sektorem publicznym a prywatnym 
przy udziale MŚP. Zakres inicjatywy 
powinien zostać rozszerzony na wszystkie
obszary badań i innowacji w ramach nauk 
o życiu. Obszary te będą miały znaczenie 
dla zdrowia publicznego, jak wskazano w 
sprawozdaniu Światowej Organizacji 
Zdrowia dotyczącym leków 
priorytetowych dla Europy i świata, które 
jest obecnie aktualizowane – nowa wersja 
sprawozdania ma zostać opublikowana w 
2013 r. Inicjatywa powinna w 
konsekwencji zmierzać do zaangażowania 
szerszej grupy partnerów, uwzględniając 
spółki o średniej kapitalizacji, z różnych 
sektorów (np. sektora obrazowania 
biomedycznego, sektora technologii 
informacyjnych wykorzystywanych w 
medycynie, sektora diagnostycznego lub 
sektorów związanych ze zdrowiem 
zwierząt). Poszerzenie uczestnictwa 
przyczyniłoby się do osiągnięcia postępów 
w opracowywaniu nowych podejść i 
technologii z zakresu profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia chorób 
wywierających istotny wpływ na zdrowie 
publiczne.

(8) Badania związane z przyszłością 
medycyny należy prowadzić w obszarach, 
w których nagromadzenie celów w 
zakresie konkurencyjności, dotyczących 
kwestii społecznych, zdrowia publicznego i 
sektora biomedycznego wymaga łączenia 
zasobów i usprawnienia współpracy 
między sektorem publicznym a prywatnym 
przy udziale MŚP. Zakres inicjatywy 
powinien zostać rozszerzony na te obszary 
badań i innowacji w ramach nauk o życiu, 
w których można oczekiwać, że 
instrument ten przyniesie wartość dodaną. 
Obszary te będą miały znaczenie dla 
zdrowia publicznego, jak wskazano w 
uaktualnionym w 2013 r. sprawozdaniu 
Światowej Organizacji Zdrowia 
dotyczącym leków priorytetowych dla 
Europy i świata. Inicjatywa powinna w 
konsekwencji zmierzać do zaangażowania 
szerszej grupy partnerów, uwzględniając 
MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, z 
różnych sektorów (np. sektora obrazowania 
biomedycznego, sektora technologii 
informacyjnych wykorzystywanych w 
medycynie, sektora diagnostycznego lub 
sektorów związanych ze zdrowiem 
zwierząt). Poszerzenie uczestnictwa, w tym 
istotnego zaangażowania organizacji 
badawczych i organizacji pacjentów,
przyczyniłoby się do osiągnięcia postępów 
w opracowywaniu nowych podejść i 
technologii z zakresu profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia chorób 
wywierających istotny wpływ na zdrowie 
publiczne.

Or. en

Poprawka 73
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przy podejmowaniu działań będących 
kontynuacją przedmiotowej inicjatywy 
należy również wziąć pod uwagę 
doświadczenia związane z 
funkcjonowaniem wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI, w tym wyniki 
okresowej oceny tego przedsiębiorstwa 
oraz zalecenia skierowane do 
zainteresowanych stron14, i wdrażać je przy 
wykorzystaniu struktury w większym 
stopniu odpowiadającej wyznaczonym 
celom, aby zwiększyć skuteczność i 
zapewnić uproszczenie odpowiednich 
procedur na szczeblu operacyjnym. W tym 
celu Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz 
Realizacji Drugiej Inicjatywy w zakresie 
Leków Innowacyjnych (zwanej dalej 
„IMI2”) powinno przyjąć zasady 
finansowe stosowne do jego potrzeb 
zgodnie z art. 209 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii15.

(9) Przy podejmowaniu działań będących 
rozwijaniem przedmiotowej inicjatywy 
należy również wziąć pod uwagę 
doświadczenia związane z 
funkcjonowaniem wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI, w tym wyniki 
okresowej oceny tego przedsiębiorstwa 
oraz zalecenia skierowane do 
zainteresowanych stron14 i wdrażać je przy 
wykorzystaniu struktury w większym 
stopniu odpowiadającej wyznaczonym 
celom, aby zwiększyć skuteczność i 
zapewnić uproszczenie odpowiednich 
procedur na szczeblu operacyjnym oraz 
poprzez rozszerzenie zakresu celów 
obejmującego leki o bardziej pojemną 
koncepcję terapii. Wspólne 
przedsiębiorstwo IMI powinno zatem 
kontynuować działalność pod nazwą 
„Inicjatywa w zakresie Terapii 
Innowacyjnych” (zwana dalej „ITI”).

__________________ __________________
15 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 15 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

Or. en

(Poprawka zmieniająca sformułowanie IMI2 na ITI powinna zostać zastosowana w całym 
tekście.)

Poprawka 74
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)



AM\1012280PL.doc 13/101 PE524.772v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 
powinno funkcjonować w sposób 
przejrzysty, który zapewni, że uczestnicy 
będą chronić, wykorzystywać oraz 
upowszechniać wyniki swoich badań w 
sposób zapewniający wysoki stopień 
upowszechnienia i wykorzystania 
wyników badań oraz przystępny cenowo 
dostęp do produktu końcowego.

Or. en

Poprawka 75
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Prywatni członkowie wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 wyrazili pisemną 
zgodę na prowadzenie działalności 
badawczej w obszarze, w którym wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 prowadzi swoją 
działalność, w ramach struktury w 
większym stopniu odpowiadającej 
charakterowi partnerstwa publiczno-
prywatnego. Właściwe jest, aby 
członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2, będący podmiotami prowadzącymi 
działalność w sektorze prywatnym,
wyrazili zgodę na statut przedstawiony w 
załączniku za pośrednictwem pisma 
popierającego.

(10) Członkowie wspólnego 
przedsiębiorstwa ITI muszą wyrazić 
pisemną zgodę na prowadzenie 
działalności badawczej w obszarze, w 
którym wspólne przedsiębiorstwo ITI 
prowadzi swoją działalność, w ramach 
struktury w większym stopniu 
odpowiadającej charakterowi partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Właściwe jest, aby 
członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
ITI wyrazili zgodę na statut przedstawiony 
w załączniku za pośrednictwem pisma 
popierającego.

Or. en

Poprawka 76
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby w dalszym stopniu rozwijać cele 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2, 
członkostwo powinno być otwarte dla 
innych podmiotów prawnych. Ponadto
podmiotom prawnym zainteresowanym 
wspieraniem celów wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w ich określonych 
obszarach badań należy zaoferować 
możliwość zostania partnerami 
stowarzyszonymi w ramach tego 
wspólnego przedsiębiorstwa.

(11) Aby w dalszym stopniu rozwijać cele 
wspólnego przedsiębiorstwa ITI, 
członkostwo powinno być otwarte dla 
wszelkich podmiotów prawnych mających 
siedzibę w Unii. Podmiotom prawnym 
mającym siedzibę w Unii lub w państwach 
stowarzyszonych w ramach programu 
ramowego i zainteresowanym wspieraniem 
celów wspólnego przedsiębiorstwa ITI w 
ich określonych obszarach badań należy 
zaoferować możliwość zostania członkami
w ramach tego wspólnego 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 77
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wkład członków z sektora 
prywatnego powinien odnosić się do 
kosztów administracyjnych ponoszonych 
przez wspólne przedsiębiorstwo IMI2 i, 
wraz z wkładem partnerów 
stowarzyszonych w ich konkretny obszar 
badań, do wysokości współfinansowania 
niezbędnego do prowadzenia działalności 
badawczej i innowacyjnej wspieranej przez 
wspólne przedsiębiorstwo IMI2.

(13) Wkład członków powinien odnosić się 
do kosztów administracyjnych 
ponoszonych przez wspólne 
przedsiębiorstwo ITI i do wysokości 
współfinansowania niezbędnego do 
prowadzenia działalności badawczej i 
innowacyjnej wspieranej przez wspólne 
przedsiębiorstwo ITI.

Or. en
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Poprawka 78
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Uczestnictwo w realizacji działań 
pośrednich finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 powinno spełniać 
zasadach wymagania przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr … /2013 z dnia … 2013 r. 
ustanawiającego zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 
2020” – programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–
2020)”16.

(14) Uczestnictwo w realizacji działań 
pośrednich finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 spełnia wymagania 
przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr … /2013 z 
dnia … 2013 r. ustanawiającego zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020” – programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020)”16.

__________________ __________________
16 Dz.U. … [zasady uczestnictwa dla 
programu „Horyzont 2020”].

16 Dz.U. … [zasady uczestnictwa dla 
programu „Horyzont 2020”].

Or. en

Poprawka 79
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wsparciem finansowym Unii należy 
zarządzać zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami oraz zgodnie z 
odpowiednimi zasadami regulującymi 
kwestie związane z zarządzaniem 
pośrednim, określonymi w rozporządzeniu
(UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w 
rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 
1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. 
w sprawie zasad stosowania 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/201217.

(15) Wsparciem finansowym Unii należy 
zarządzać zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami oraz zgodnie z 
odpowiednimi zasadami regulującymi 
kwestie związane z zarządzaniem 
pośrednim, określonymi w art. 60 ust. 1-4 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 oraz w rozporządzeniu 
delegowanym (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 
października 2012 r. w sprawie zasad 
stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/201217.



PE524.772v01-00 16/101 AM\1012280PL.doc

PL

__________________ __________________
17 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1. 17 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 80
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien mieć takie same uprawnienia 
wobec wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 
jak uprawnienia wykonywane w 
odniesieniu do Komisji.

(18) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien mieć takie same uprawnienia 
wobec wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 
jak uprawnienia wykonywane w 
odniesieniu do Komisji. Dotyczy to 
również Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego i Parlamentu 
Europejskiego.

Or. fr

Poprawka 81
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
postanowienia aktu założycielskiego 
organów, urzędów i agencji 
ustanowionych przez Unię mogą 
wykluczać możliwość przeprowadzenia 
kontroli rachunków wszystkich dochodów 
i wydatków takich organów, urzędów i 
agencji przez Trybunał Obrachunkowy.
Zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 rachunki 
organów, o których mowa w art. 209 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

skreślony
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966/2012, są analizowane przez niezależny 
organ kontrolny, który wydaje opinię 
dotyczącą m.in. wiarygodności rachunków 
oraz legalności i prawidłowości 
dokumentowanych przez nie operacji.
Zgodnie z zasadą unikania przypadków 
podwójnej kontroli rachunków rachunki 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 nie 
powinny być kontrolowane przez 
Trybunał Obrachunkowy.

Or. en

Poprawka 82
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
postanowienia aktu założycielskiego 
organów, urzędów i agencji 
ustanowionych przez Unię mogą 
wykluczać możliwość przeprowadzenia 
kontroli rachunków wszystkich dochodów 
i wydatków takich organów, urzędów i 
agencji przez Trybunał Obrachunkowy.
Zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 rachunki 
organów, o których mowa w art. 209 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, są analizowane przez niezależny 
organ kontrolny, który wydaje opinię 
dotyczącą m.in. wiarygodności rachunków 
oraz legalności i prawidłowości 
dokumentowanych przez nie operacji.
Zgodnie z zasadą unikania przypadków 
podwójnej kontroli rachunków rachunki 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 nie 
powinny być kontrolowane przez 
Trybunał Obrachunkowy.

skreślony

Or. en
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Poprawka 83
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
postanowienia aktu założycielskiego 
organów, urzędów i agencji ustanowionych 
przez Unię mogą wykluczać możliwość 
przeprowadzenia kontroli rachunków 
wszystkich dochodów i wydatków takich 
organów, urzędów i agencji przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
rachunki organów, o których mowa w art. 
209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, są analizowane przez niezależny 
organ kontrolny, który wydaje opinię 
dotyczącą m.in. wiarygodności rachunków 
oraz legalności i prawidłowości 
dokumentowanych przez nie operacji. 
Zgodnie z zasadą unikania przypadków 
podwójnej kontroli rachunków rachunki 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 nie
powinny być kontrolowane przez Trybunał 
Obrachunkowy.

(19) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
postanowienia aktu założycielskiego 
organów, urzędów i agencji ustanowionych 
przez Unię mogą wykluczać możliwość 
przeprowadzenia kontroli rachunków 
wszystkich dochodów i wydatków takich 
organów, urzędów i agencji przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
rachunki organów, o których mowa w art. 
209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, są analizowane przez niezależny 
organ kontrolny, który wydaje opinię 
dotyczącą m.in. wiarygodności rachunków 
oraz legalności i prawidłowości 
dokumentowanych przez nie operacji.
Niezależnie od tej opinii, która nie stanowi 
audytu, rachunki wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 powinny być 
kontrolowane przez Trybunał 
Obrachunkowy.

Or. fr

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest, aby rachunki wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 nie podlegały kontroli 
Trybunału Obrachunkowego. Opinia, nawet jeżeli wydana przez niezależny organ kontrolny, 
nie stanowi audytu, który umożliwiłby osobom trzecim, w tym Unii Europejskiej i jej 
Parlamentowi, uzyskanie wysokiego stopnia pewności, że rachunki przedstawiają wierny 
obraz sytuacji przedsiębiorstwa, a operacje podstawowe mają legalny i prawidłowy 
charakter.

Poprawka 84
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Wspólne przedsiębiorstwo ITI 
powinno funkcjonować w sposób 
przejrzysty, udostępniając jego organom 
wszystkie istotne, dostępne informacje 
oraz udostępniając publicznie informacje 
dotyczące jego funkcjonowania, w tym 
projektów porządku dziennego i 
protokołów posiedzeń Rady Zarządzającej 
i komitetu naukowego. Ponadto 
członkowie Rady Zarządzającej, komitetu 
naukowego i dyrektor wykonawczy 
powinni publikować i na bieżąco 
aktualizować swoje kompletne 
oświadczenia o działalności zawodowej 
oraz oświadczenia majątkowe.

Or. en

Poprawka 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Z zastrzeżeniem oceny 
śródokresowej, o której mowa w art. 11, 
oraz zgodnie z art. 26 rozporządzenia 
w sprawie programu ramowego 
„Horyzont 2020” wspólne inicjatywy 
technologiczne, jako określony instrument 
finansowania programu „Horyzont 
2020”, powinny podlegać gruntownej 
ocenie śródokresowej, która powinna 
obejmować między innymi analizę ich 
otwartości, przejrzystości i wydajności.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsze odniesienie jest potrzebne w celu uwzględnienia ostatecznego rezultatu negocjacji w 
sprawie programu „Horyzont 2020”. Odniesienie to odzwierciedla kolejny istotny aspekt, 
który udało się Parlamentowi uwzględnić w art. 26 rozporządzenia w sprawie programu 
„Horyzont 2020”.

Poprawka 86
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodnie z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności ustanowionymi w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej państwa 
członkowskie nie są w stanie w 
odpowiedni sposób zrealizować celów 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2, 
zakładających wzmocnienie badań i 
innowacji przemysłowych w całej Unii –
dlatego też ze względów związanych z 
koniecznością unikania powielania działań, 
zachowania masy krytycznej oraz 
zapewnienia optymalnego wykorzystania 
środków publicznych, cele te mogą zostać 
skuteczniej osiągnięte na poziomie Unii. 
Środki przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu ograniczają się do 
minimum niezbędnego do osiągnięcia 
określonych w nim celów i nie wykraczają 
poza to, co jest do tego konieczne.

(20) Zgodnie z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności ustanowionymi w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej państwa 
członkowskie mogą nie być w stanie w 
odpowiedni sposób zrealizować celów 
wspólnego przedsiębiorstwa ITI, 
zakładających wzmocnienie badań i 
innowacji w całej Unii – dlatego też ze 
względów związanych z koniecznością 
unikania powielania działań, zachowania 
masy krytycznej oraz zapewnienia 
optymalnego wykorzystania środków 
publicznych, cele te mogą zostać 
skuteczniej osiągnięte na poziomie Unii. 
Środki przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu ograniczają się do 
minimum niezbędnego do osiągnięcia 
określonych w nim celów i nie wykraczają 
poza to, co jest do tego konieczne.

Or. en

Poprawka 87
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wspólne przedsiębiorstwo IMI zostało 
ustanowione na okres do dnia 31 grudnia 
2017 r. Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 
powinno zapewniać stałe wsparcie na rzecz 
programu badań nad lekami 
innowacyjnymi poprzez poszerzanie 
zakresu prowadzonych działań zgodnie ze 
zmienionym zbiorem przepisów. Proces 
przechodzenia od wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI do wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 powinien być 
dostosowany do procesu przechodzenia od 
siódmego programu ramowego do 
programu ramowego „Horyzont 2020” i 
zsynchronizowany z nim, aby zapewnić 
optymalne wykorzystanie środków 
finansowych dostępnych na badania 
naukowe. Ze względów związanych z 
pewnością prawa i przejrzystością należy 
zatem uchylić rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2008 i ustanowić przepisy 
przejściowe,

(21) Wspólne przedsiębiorstwo IMI zostało 
ustanowione na okres do dnia 31 grudnia 
2017 r. Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 
powinno zapewniać stałe wsparcie na rzecz 
programu badań nad lekami 
innowacyjnymi poprzez realizację 
pozostałych działań przewidzianych w 
programie badawczym IMI zgodnie z 
zasadami wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI. Proces przechodzenia od wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI do wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 powinien być 
dostosowany do procesu przechodzenia od 
siódmego programu ramowego do 
programu ramowego „Horyzont 2020” i 
zsynchronizowany z nim, aby zapewnić 
optymalne wykorzystanie środków 
finansowych dostępnych na badania 
naukowe. Ze względów związanych z 
pewnością prawa i przejrzystością należy 
zatem uchylić rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2008 i ustanowić przepisy 
przejściowe,

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że wspólne przedsiębiorstwo IMI2 realizuje wyłącznie pozostałe 
działania, które pierwotnie przewidziano do 2017 r. w ramach programu badawczego IMI. Te 
pozostałe działania powinny być zgodne ze „starym” zbiorem zasad programu IMI, 
a działania IMI2 powinny być prowadzone zgodnie z „nowym” zbiorem zasad. Chociaż jest to 
już wystarczająco uciążliwe, w latach 2014–2017 nie należy modyfikować dwóch zbiorów 
zasad ani w nie ingerować.

Poprawka 88
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
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programu „Horyzont 2020”, którym jest 
większe uproszczenie i większa 
harmonizacja systemu finansowania 
badań i innowacji na szczeblu 
europejskim, czas trwania wszystkich 
partnerstw publiczno-prywatnych 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” należy dostosować do 
czasu trwania programu ramowego, aby 
w przyszłości uniknąć równoległego 
funkcjonowania różnych zbiorów zasad 
i związanych z tym dodatkowych obciążeń 
administracyjnych dla uczestników 
i organów Unii.

Or. en

Poprawka 89
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
programu „Horyzont 2020”, którym jest 
większe uproszczenie i większa 
harmonizacja europejskiego systemu 
finansowania badań i innowacji, w 
ramach wspólnych przedsiębiorstw należy 
unikać równoległego funkcjonowania 
zbiorów zasad innych niż te określone dla 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 90
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Aby pomóc zniwelować podział w 
dziedzinie badań i innowacji w Europie, 
należy rozwijać komplementarność i 
bliskie synergie z funduszami 
strukturalnymi. W miarę możliwości 
promowana będzie interoperacyjność 
między tymi dwoma instrumentami.
Zachęcać się będzie do finansowania 
skumulowanego lub łączonego. W tym 
kontekście działania będą służyć pełnemu 
wykorzystaniu potencjału zbioru talentów 
w Europie, optymalizując tym samym 
gospodarcze i społeczne wyniki badań i 
innowacji, i będą mieć odrębny, 
aczkolwiek komplementarny charakter 
wobec strategii politycznych i działań 
funduszy polityki spójności.

Or. en

Poprawka 91
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) Należy wdrażać środki promujące 
uczestnictwo MŚP, uniwersytetów i 
ośrodków badawczych. W tym kontekście 
należy określić i rozwiązać problem 
dotyczący barier uniemożliwiających 
uczestnictwo w programie nowym 
podmiotom.

Or. en

Poprawka 92
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Biorąc pod uwagę znaczenie 
podstawowych badań w tworzeniu 
przełomowych koncepcji, które 
umożliwiają przyszłe innowacje, oprócz 
działań wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 
i równolegle z nimi, w ramach programu 
„Horyzont 2020” należy wydawać 
zaproszenia do składania wniosków 
dotyczących wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
badań nad zdrowiem, co dotyczy zwłaszcza 
badań na poziomach gotowości 
technologicznej 1–4,

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie programu „Horyzont 2020” w regularnych 
zaproszeniach do składania wniosków w ramach programów prac dotyczących programu 
„Horyzont 2020” należy również uwzględnić działania badawczo-rozwojowe objęte 
wspólnymi inicjatywami technologicznymi. W przypadku IMI2 wspólne badania należy 
prowadzić równolegle z działaniami IMI2 na niższych poziomach gotowości technologicznej, 
aby w większym stopniu włączyć uniwersytety i MŚP w finansowane przez UE badania nad 
zdrowiem, zapewnić właściwą równowagę między niższymi i wyższymi poziomami gotowości 
technologicznej, stworzyć konkurencyjne warunki badań i pobudzić przyszłe innowacje.

Poprawka 93
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) Biorąc należycie pod uwagę 
zamierzone efekty synergii programu 
„Horyzont 2020” i funduszy 
strukturalnych, a także odpowiednie 
krajowe i regionalne programy 
finansowania badań i rozwoju, regiony 
w całej Unii należy zachęcić do aktywnej 
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pomocy w realizacji działań wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2, np. poprzez 
wspieranie istotnej z finansowego punktu 
widzenia infrastruktury badawczej, 
przygotowywanie wniosków, 
wykorzystywanie wyników badań lub 
łączenie działań odpowiednich podmiotów 
w obrębie sieci w celu zwiększenia 
regionalnego wpływu działań IMI2 i ich 
potencjału w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i generowania wzrostu 
gospodarczego na poziomie regionalnym,

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski doprowadził do wprowadzenia nowego artykułu do rozporządzenia 
ramowego w sprawie programu „Horyzont 2020”, który wyraźnie określa wymóg większej 
synergii programu „Horyzont 2020” i funduszy strukturalnych. W tym kontekście wspólne 
inicjatywy technologiczne nie powinny być wyjątkiem. Regiony powinny być zachęcane do 
przyczyniania się do ich działalności, biorąc pod uwagę zwłaszcza oferowane przez nie 
ogromne możliwości wzmocnienia klastrów regionalnych.

Poprawka 94
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej w zakresie leków
innowacyjnych powołuje się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu na rzecz (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem IMI2”) na okres od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2024 r.

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej w zakresie terapii
innowacyjnych powołuje się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu na rzecz (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem ITI”) na okres od dnia 
1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 
r.

Or. en
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Poprawka 95
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej w zakresie leków 
innowacyjnych powołuje się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu na rzecz (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem IMI2”) na okres od dnia 
1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024
r.

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej w zakresie leków 
innowacyjnych powołuje się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu na rzecz (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem IMI2”) na okres od dnia 
1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020
r.

Or. en

Uzasadnienie

Równoległe wydawanie zaproszeń przez dwie generacje wspólnych inicjatyw 
technologicznych (różni członkowie, różne zasady, różne budżety) pociąga za sobą koszty 
administracyjne, zwiększa stopień złożoności finansowania badań przez UE i przysłania 
faktyczne wydatkowane rocznie kwoty finansowania. Czas działania wspólnych inicjatyw 
technologicznych należy zatem dostosować do czasu działania programu „Horyzont 2020” 
i przyszłych programów ramowych. Skrócenie ram czasowych IMI2 umożliwia wspólnemu 
przedsiębiorstwu funkcjonowanie przy ograniczonym budżecie bez konieczności zmiany 
zaplanowanych działań.

Poprawka 96
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wniesienie wkładu w realizację celów 
wspólnej inicjatywy technologicznej w 
zakresie leków innowacyjnych, w 
szczególności poprzez:

b) wniesienie wkładu w realizację celów w 
ramach polityki publicznej w dziedzinie 
zdrowia poprzez wspólną inicjatywę 
technologiczną w zakresie terapii
innowacyjnych, w szczególności poprzez:

Or. en
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Poprawka 97
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zwiększenie współczynnika powodzenia 
badań klinicznych nad lekami 
priorytetowymi określonymi przez 
Światową Organizację Zdrowia;

(i) zwiększenie współczynnika powodzenia 
innowacyjnych badań klinicznych nad 
lekami priorytetowymi określonymi przez 
Światową Organizację Zdrowia w 
obszarach wyraźnych potrzeb w zakresie 
zdrowia publicznego oraz tam, gdzie 
zachęty do inwestowania wyłącznie przez 
podmioty sektora prywatnego nie są w 
wystarczającym stopniu realizowane;

Or. en

Poprawka 98
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zwiększenie współczynnika powodzenia 
badań klinicznych nad lekami 
priorytetowymi określonymi przez 
Światową Organizację Zdrowia;

(i) zwiększenie współczynnika powodzenia 
badań klinicznych nad lekami i terapiami
priorytetowymi określonymi przez 
Światową Organizację Zdrowia oraz 
instytucje zdrowia publicznego w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 99
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zwiększenie współczynnika powodzenia 
badań klinicznych nad lekami 
priorytetowymi określonymi przez 
Światową Organizację Zdrowia;

(i) zwiększenie współczynnika powodzenia 
badań klinicznych nad lekami 
priorytetowymi określonymi przez 
Światową Organizację Zdrowia w celu 
zaspokojenia potrzeb terapeutycznych 
oraz potrzeb w zakresie zdrowia 
publicznego;

Or. fr

Uzasadnienie

Cele wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 muszą wykazywać zgodność ze sprawozdaniem WHO 
w sprawie leków priorytetowych dla Europy i świata.

Poprawka 100
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) skrócenie czasu potrzebnego na 
przeprowadzenie klinicznej weryfikacji 
poprawności projektu podczas prac nad 
lekami, na przykład w odniesieniu do 
chorób immunologicznych, układu 
oddechowego, neurologicznych i 
neurodegeneracyjnych;

(ii) skrócenie czasu potrzebnego na 
przeprowadzenie klinicznej weryfikacji 
poprawności projektu podczas prac nad 
terapiami, na przykład w odniesieniu do 
chorób immunologicznych, układu 
oddechowego, neurologicznych i 
neurodegeneracyjnych;

Or. en

Poprawka 101
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opracowanie nowych terapii w 
odniesieniu do chorób, w których 
przypadku istnieje duże, niezaspokojone 
zapotrzebowanie na takie terapie, na 
przykład choroby Alzheimera, oraz 
występują ograniczone zachęty rynkowe, 
jak w przypadku oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

(iii) opracowanie nowych szczepionek, 
metod diagnostyki, leków i terapii w 
odniesieniu do chorób, w których 
przypadku istnieje duże, niezaspokojone 
zapotrzebowanie na takie terapie, na 
przykład choroby Alzheimera, oraz 
występują ograniczone zachęty rynkowe, 
jak w przypadku oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

Or. ro

Poprawka 102
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opracowanie nowych terapii w 
odniesieniu do chorób, w których 
przypadku istnieje duże, niezaspokojone 
zapotrzebowanie na takie terapie, na 
przykład choroby Alzheimera, oraz 
występują ograniczone zachęty rynkowe, 
jak w przypadku oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

(iii) opracowanie nowych szczepionek, 
narzędzi diagnostycznych, leków i terapii 
w odniesieniu do chorób, w których 
przypadku istnieje duże, niezaspokojone 
zapotrzebowanie na takie terapie, na 
przykład choroby Alzheimera, oraz 
występują ograniczone zachęty rynkowe, 
jak w przypadku oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

Or. fr

Uzasadnienie

Terapie stanowią wyłącznie element szerszej potrzeby innowacji i działalności badawczej w 
zakresie zdrowia, obejmującej szczepionki, narzędzia diagnostyczne i leki. Należy również 
unikać ryzyka „katalogu”, wymieniając zbyt wiele przykładów chorób o znaczeniu 
priorytetowym, co wiązałoby się z zawężeniem pola działalności i prowadzenia badań.

Poprawka 103
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt iii



PE524.772v01-00 30/101 AM\1012280PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opracowanie nowych terapii w 
odniesieniu do chorób, w których 
przypadku istnieje duże, niezaspokojone 
zapotrzebowanie na takie terapie, na 
przykład choroby Alzheimera, oraz 
występują ograniczone zachęty rynkowe, 
jak w przypadku oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

(iii) opracowanie nowych szczepionek, 
narzędzi diagnostycznych, leków i terapii 
w odniesieniu do chorób, w których 
przypadku istnieje duże, niezaspokojone 
zapotrzebowanie na takie terapie, na 
przykład choroby Alzheimera, oraz 
występują ograniczone zachęty rynkowe, 
jak w przypadku chorób związanych z 
ubóstwem i chorób zaniedbanych oraz
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

Or. en

Poprawka 104
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opracowanie nowych terapii w 
odniesieniu do chorób, w których 
przypadku istnieje duże, niezaspokojone 
zapotrzebowanie na takie terapie, na 
przykład choroby Alzheimera, oraz 
występują ograniczone zachęty rynkowe, 
jak w przypadku oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

(iii) opracowanie nowych terapii w 
odniesieniu do chorób, w których 
przypadku istnieje duże, niezaspokojone 
zapotrzebowanie na takie terapie, na 
przykład choroby Alzheimera, chorób 
związanych z ubóstwem i chorób 
zaniedbanych, oraz występują ograniczone 
zachęty rynkowe, jak w przypadku 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, w tym poprzez 
opracowanie profilaktyki i terapii;

Or. en

Poprawka 105
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) opracowanie biomarkerów 
diagnostycznych i leczniczych w 
odniesieniu do chorób wyraźnie 
powiązanych z przydatnością kliniczną 
zatwierdzoną przez organy sprawujące 
nadzór;

(iv) wspieranie opracowania biomarkerów 
diagnostycznych i leczniczych w 
odniesieniu do chorób wyraźnie 
powiązanych z przydatnością kliniczną 
zatwierdzoną przez organy sprawujące
nadzór; nie wspiera się III i IV fazy badań 
klinicznych;

Or. en

Poprawka 106
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) obniżenie odsetka niepowodzeń w III 
fazie badań klinicznych szczepionek 
eksperymentalnych dzięki nowym 
markerom biologicznym w zakresie 
wstępnej skuteczności i kontroli 
bezpieczeństwa;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że udziela się wsparcia finansowego dla badań przedkonkurencyjnych, nie 
należy w ramach przedmiotowej inicjatywy finansować III fazy badań klinicznych.

Poprawka 107
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt vi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) w projektach prowadzonych w 
ramach IMI na podstawie otwartych 
zaproszeń do składania wniosków w 
charakterze uczestnika i koordynatora 
może brać udział każda dopuszczalna 
instytucja.
(Uczestnictwo (a także rola koordynatora) 
nie powinno być ograniczone do członków 
EFPIA.)

Or. en

Poprawka 108
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) przyczynianie się do opracowywania 
otwartych modeli innowacji w zakresie 
ukierunkowanych na realizację potrzeb 
badań wykraczających poza poziom 
projektu i dotyczących całego wspólnego 
przedsiębiorstwa ITI;

Or. en

Poprawka 109
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt vi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vib) wzmocnienie potencjału mniejszych 
podmiotów, takich jak organizacje 
badawcze, uniwersytety czy MŚP, w 
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zakresie uczestnictwa w otwartych 
modelach innowacji;

Or. en

Poprawka 110
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt vi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vic) działania mające na celu 
dostarczanie dostępnych i przystępnych 
cenowo terapii zgodnie z celami i 
priorytetami UE w zakresie badań i 
rozwoju w dziedzinie zdrowia zgodnie z 
programem „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 111
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt vi d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vid) koordynację z inicjatywami 
wynikającymi z prowadzonym przez 
konsultacyjną grupę ekspercką WHO 
procesem w zakresie finansowania i 
koordynacji badań i rozwoju oraz ich 
wdrażania, zwłaszcza poprzez projekty 
demonstracyjne.

Or. en
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Poprawka 112
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspieranie udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) w jej działaniach, 
zgodnie z celami programu ramowego 
„Horyzont 2020”.

Or. ro

Poprawka 113
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Zakres działań

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 2, 
program badawczy IMI2 może 
finansować działania badawczo-
rozwojowe obejmujące poziomy gotowości 
technologicznej 2–6.
2. Jeżeli program badawczy IMI2 
przewiduje działania innowacyjne 
obejmujące poziomy gotowości 
technologicznej 7–8, stopy finansowania 
działań pośrednich obniża się zgodnie 
z [art. 22] zasad uczestnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego artykułu jest doprecyzowanie zakresu działań wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiednich poziomów gotowości technologicznej 
objętych programem badawczym tego przedsiębiorstwa. Zasady uczestnictwa w programie 
wymagają również większego uwzględnienia koncepcji poziomu gotowości technologicznej 
przy określaniu poziomów finansowania, co włączono do tego artykułu z myślą o stopach 
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finansowania stosowanych w przypadku działań pośrednich.

Poprawka 114
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna wielkość wkładu 
finansowego Unii, w tym środków EFTA,
przekazywanego na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w celu pokrycia 
kosztów administracyjnych i kosztów 
operacyjnych wynosi 1,725 mld EUR i 
składa się z następujących elementów:

Maksymalna wielkość wkładu 
finansowego Unii, obejmującego środki
państw należących do Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 
przekazywanego na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w celu pokrycia 
kosztów administracyjnych i kosztów 
operacyjnych wynosi 1,725 mld EUR i 
składa się z następujących elementów:

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna wyjaśniająca znaczenie akronimu.

Poprawka 115
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Maksymalna wielkość wkładu 
finansowego Unii, w tym środków EFTA, 
przekazywanego na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w celu pokrycia 
kosztów administracyjnych i kosztów 
operacyjnych wynosi 1,725 mld EUR i 
składa się z następujących elementów:

Maksymalna wielkość wkładu 
finansowego Unii, w tym środków EFTA, 
przekazywanego na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w celu pokrycia 
kosztów administracyjnych i kosztów 
operacyjnych wynosi 1 mld EUR i 
odpowiada wysokości wkładów członków.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponuje się, aby utrzymać ten sam budżet, który obowiązywał w ramach 7PR. Rozwiązanie 
to zapewni, że fundusze nie zostaną zmniejszone w stosunku do poprzedniego okresu 
finansowania i jednocześnie dostępne staną się dodatkowe środki na finansowanie innych 
istotnych priorytetów realizowanych w ramach wyzwania w zakresie zdrowia należącego do 
programu „Horyzont 2020”, w przypadku którego środki z sektora prywatnego są znikome i 
potrzebne są fundusze publiczne.

Poprawka 116
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna wielkość wkładu 
finansowego Unii, w tym środków EFTA, 
przekazywanego na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w celu pokrycia 
kosztów administracyjnych i kosztów 
operacyjnych wynosi 1,725 mld EUR i 
składa się z następujących elementów:

Maksymalna wielkość wkładu 
finansowego Unii, w tym środków EFTA, 
przekazywanego na rzecz wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w celu pokrycia 
kosztów administracyjnych i kosztów 
operacyjnych wynosi 1 509,375 mln EUR i 
składa się z następujących elementów:

Or. en

Uzasadnienie

Budżet wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 należy obniżyć o 12,5% na skutek ogólnej redukcji 
puli środków finansowych programu „Horyzont 2020” określonych w wieloletnich ramach 
finansowych, tak aby nie zachwiać tego delikatnego stanu równowagi między finansowaniem 
na rzecz opartych na współpracy badań w zakresie zdrowia z jednej strony a finansowaniem 
na rzecz wspólnej inicjatywy technologicznej z drugiej strony. W ten sam sposób należy 
obniżyć budżet innych wspólnych inicjatyw technologicznych. Jednocześnie czas działania 
IMI2 powinien zostać skrócony o 4 lata.

Poprawka 117
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwoty w maksymalnej wysokości 1,5 
mld EUR odpowiadającej wysokości 
wkładu EFPIA lub podmiotów 
wchodzących w jej skład lub z nimi 
powiązanych;

skreślona

Or. en

(Por. poprawka dotycząca art. 3 ust. 1.)

Uzasadnienie

Proponuje się, aby stosować jedną kategorię o nazwie „członek inny niż Unia”. Wysokość 
wkładu UE powinna odpowiadać wysokości wkładów członków.

Poprawka 118
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwoty w maksymalnej wysokości 1,5 
mld EUR odpowiadającej wysokości 
wkładu EFPIA lub podmiotów 
wchodzących w jej skład lub z nimi 
powiązanych;

a) kwoty w maksymalnej wysokości 1,5 
mld EUR dodanej do wysokości wkładu 
EFPIA lub podmiotów wchodzących w jej 
skład lub z nimi powiązanych;

Or. en

Uzasadnienie

Wprawdzie budżet programu „Horyzont 2020” został obniżony w stosunku do pierwotnej 
propozycji, ale zmniejszenie w takim samym stopniu budżetów partnerstw publiczno-
prywatnych nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Partnerstwa publiczno-prywatne zachęcają 
do uczestnictwa sektor przemysłu, a jest to jeden z głównych celów programu „Horyzont 
2020”.

Poprawka 119
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwoty w maksymalnej wysokości 1,5
mld EUR odpowiadającej wysokości 
wkładu EFPIA lub podmiotów 
wchodzących w jej skład lub z nimi 
powiązanych;

a) kwoty w maksymalnej wysokości 1 
312,5 mln EUR odpowiadającej wysokości 
wkładu EFPIA lub podmiotów 
wchodzących w jej skład lub z nimi 
powiązanych;

Or. en

Uzasadnienie

Budżet wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 należy obniżyć o 12,5% na skutek ogólnej redukcji 
puli środków finansowych programu „Horyzont 2020” określonych w wieloletnich ramach 
finansowych, tak aby nie zachwiać tego delikatnego stanu równowagi między finansowaniem 
na rzecz opartych na współpracy badań w zakresie zdrowia z jednej strony a finansowaniem 
na rzecz wspólnej inicjatywy technologicznej z drugiej strony. W ten sam sposób należy 
obniżyć budżet innych wspólnych inicjatyw technologicznych. Jednocześnie czas działania 
IMI2 powinien zostać skrócony o 4 lata.

Poprawka 120
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwoty w maksymalnej wysokości 225 
mln EUR odpowiadającej wysokości 
dodatkowego wkładu wniesionego przez 
pozostałych członków będących 
partnerami stowarzyszonymi lub przez 
podmioty wchodzące w ich skład lub z 
nimi powiązane.

skreślona

Or. en

(Por. poprawka dotycząca art. 3 ust. 1.)

Uzasadnienie

Proponuje się, aby stosować jedną kategorię o nazwie „członek inny niż Unia”. Wysokość 
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wkładu UE powinna odpowiadać wysokości wkładów członków.

Poprawka 121
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwoty w maksymalnej wysokości 225 
mln EUR odpowiadającej wysokości 
dodatkowego wkładu wniesionego przez 
pozostałych członków będących 
partnerami stowarzyszonymi lub przez 
podmioty wchodzące w ich skład lub z 
nimi powiązane.

b) kwoty w maksymalnej wysokości 
196,875 mln EUR odpowiadającej 
wysokości dodatkowego wkładu 
wniesionego przez pozostałych członków 
będących partnerami stowarzyszonymi lub 
przez podmioty wchodzące w ich skład lub 
z nimi powiązane.

Or. en

Uzasadnienie

Budżet wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 należy obniżyć o 12,5% na skutek ogólnej redukcji 
puli środków finansowych programu „Horyzont 2020” określonych w wieloletnich ramach 
finansowych, tak aby nie zachwiać tego delikatnego stanu równowagi między finansowaniem 
na rzecz opartych na współpracy badań w zakresie zdrowia z jednej strony a finansowaniem 
na rzecz wspólnej inicjatywy technologicznej z drugiej strony. W ten sam sposób należy 
obniżyć budżet innych wspólnych inicjatyw technologicznych. Jednocześnie czas działania 
IMI2 powinien zostać skrócony o 4 lata.

Poprawka 122
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład Unii wypłaca się ze środków w 
budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na 
realizację programu szczegółowego 
„Horyzont 2020” wdrażającego program 
ramowy „Horyzont 2020” zgodnie z art. 58 
ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
na rzecz organów, o których mowa w art. 

Wkład Unii wypłaca się ze środków w 
budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na 
realizację programu szczegółowego 
„Horyzont 2020” wdrażającego program 
ramowy „Horyzont 2020” zgodnie z art. 58 
ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 ust. 1-4 i 
61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 na rzecz organów, o których 
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209 tego rozporządzenia. mowa w art. 209 tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 123
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W umowie o delegowaniu zadań, o 
której mowa w ust. 2, zawiera się 
odniesienie do elementów wskazanych w 
art. 58 ust. 3 oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
i w art. 40 rozporządzenia delegowanego 
(UE) nr 1268/2012, jak również 
następujące elementy:

3. W umowie o delegowaniu zadań, o 
której mowa w ust. 2, zawiera się 
odniesienie do elementów wskazanych w 
art. 58 ust. 3 oraz art. 60 ust. 1-4 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
i w art. 40 rozporządzenia delegowanego 
(UE) nr 1268/2012, jak również 
następujące elementy:

Or. en

Poprawka 124
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustalenia dotyczące przekazywania 
danych niezbędnych do zapewnienia 
Komisji możliwości wywiązania się z 
ciążących na niej zobowiązań w zakresie 
upowszechniania informacji oraz 
obowiązków sprawozdawczych;

d) ustalenia dotyczące przekazywania 
danych niezbędnych do zapewnienia 
Komisji możliwości wywiązania się z 
ciążących na niej zobowiązań w zakresie 
upowszechniania informacji oraz 
obowiązków sprawozdawczych, w tym 
terminowe umieszczanie w globalnej bazie 
danych programu „Horyzont 2020” 
[ECORDA] kompletnych informacji na 
temat wszystkich wniosków i umów o 
udzielenie dotacji oraz ich partnerów;

Or. en
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Poprawka 125
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład członków innych niż Unia i wkład 
partnerów stowarzyszonych

Wkład członków innych niż Unia

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, aby stosować jedną kategorię o nazwie „członek inny niż Unia”. Wysokość 
wkładu UE powinna odpowiadać wysokości wkładów członków.

Poprawka 126
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFPIA wnosi wkład o łącznej wartości 
co najmniej 1,5 mld EUR lub przyjmuje 
ustalenia zobowiązujące podmioty 
wchodzące w jej skład lub podmioty z nimi 
powiązane do wniesienia takiego wkładu.
Pozostali członkowie inni niż Unia lub 
partnerzy stowarzyszeni wnoszą wkład w 
wysokości odpowiadającej kwotom, które 
zadeklarowali, gdy stali się członkami lub 
partnerami stowarzyszonymi, lub 
przyjmują ustalenia zobowiązujące 
podmioty wchodzące w ich skład lub 
podmioty z nimi powiązane do wniesienia 
takiego wkładu.

1. Członkowie inni niż Unia wnoszą wkład 
o łącznej wartości co najmniej 750 mln lub 
przyjmują ustalenia zobowiązujące 
podmioty wchodzące w ich skład lub 
podmioty z nimi powiązane mające 
siedzibę w Unii lub w państwach 
stowarzyszonych w ramach programu 
„Horyzont 2020” do wniesienia wkładu w 
wysokości odpowiadającej kwotom, które 
zadeklarowali, gdy stali się członkami.

Or. en
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Uzasadnienie

Każda organizacja należąca do sektora prywatnego, która chce wnieść wkład, powinna mieć 
możliwość zostania członkiem ITI. Ponadto można by wziąć pod uwagę możliwość, aby 
członkami mogły również stać się inne organizacje mające siedzibę w Unii lub państwach 
stowarzyszonych i wnoszące wkład w finansowanie np. organy sektora publicznego lub 
organizacje badawcze.

Poprawka 127
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa 
się z kwot wnoszonych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 zgodnie z 
postanowieniami klauzuli 13 ust. 2 oraz 
ust. 3 lit. b) i c) statutu przedstawionego w 
załączniku.

2. Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa 
się z kwot wnoszonych przez wspólne 
przedsiębiorstwo ITI zgodnie z 
postanowieniami klauzuli 13 ust. 2 oraz 
ust. 3 lit. b) i c) statutu przedstawionego w 
załączniku. Wkłady niepieniężne 
pochodzące od podmiotów mających 
siedzibę w państwach trzecich innych niż 
państwa stowarzyszone w ramach 
programu „Horyzont 2020” nie są 
traktowane jako wkłady niepieniężne, o 
których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli podmioty prywatne mające siedzibę w państwach trzecich, np. USA, chcą wnieść wkład 
niepieniężny na rzecz badań, należy takie działanie umożliwić, ale ich wkład nie powinien 
jednak być traktowany jako wkład na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa, to znaczy Unia nie 
powinna wnosić wkładu w odpowiadającej mu wysokości.

Poprawka 128
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 31 stycznia każdego roku 
członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2 inni niż Unia i partnerzy 
stowarzyszeni przedkładają Radzie 
Zarządzającej wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2 sprawozdania dotyczące wartości 
wkładu, o którym mowa w ust. 2, 
wniesionego w minionych latach 
budżetowych.

3. Do dnia 31 stycznia każdego roku 
członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2 inni niż Unia przedkładają Radzie 
Zarządzającej wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2 sprawozdania dotyczące wartości 
wkładu, o którym mowa w ust. 2, 
wniesionego w minionych latach 
budżetowych.

Or. en

Poprawka 129
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może wycofać, odpowiednio 
zmniejszyć lub zawiesić wkład finansowy 
Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2 lub wszcząć procedurę likwidacyjną, 
o której mowa w klauzuli 21 ust. 2 statutu 
przedstawionego w załączniku, jeżeli 
członkowie i partnerzy stowarzyszeni, 
podmioty wchodzące w ich skład lub z 
nimi powiązane nie będą wnosili wkładu, 
będą wnosili tylko część kwoty wkładu lub 
będą opóźniali się z płatnością 
odpowiednich kwot, o których mowa w 
ust. 2.

5. Komisja może wycofać, odpowiednio 
zmniejszyć lub zawiesić wkład finansowy 
Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa 
ITI lub wszcząć procedurę likwidacyjną, o 
której mowa w klauzuli 21 ust. 2 statutu 
przedstawionego w załączniku, jeżeli w 
ramach wspólnego przedsiębiorstwa nie 
będą realizowane publiczne cele 
finansowania i jeśli członkowie nie będą 
wnosili wkładu, będą wnosili tylko część 
kwoty wkładu lub będą opóźniali się z 
płatnością odpowiednich kwot, o których 
mowa w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja, która zapewnia środki finansowe z budżetu programu „Horyzont 2020”, musi mieć 
możliwość zakończenia działalności wspólnego przedsiębiorstwa, jeśli nie wykazuje ono w 
wystarczającym stopniu, że realizuje powierzone mu cele. Niewykorzystane w ramach 
wspólnego przedsiębiorstwa środki publiczne pozostałyby dostępne w ramach wyzwania 
społecznego w obszarze zdrowia realizowanego w ramach programu „Horyzont 2020” na 
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rzecz zaproszeń do opartych na współpracy badań i innych form finansowania publicznego.

Poprawka 130
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 przyjmuje 
swoje szczegółowe zasady finansowe 
zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i przepisami 
rozporządzenia (UE) nr … [rozporządzenie 
delegowane dotyczące modelowego 
rozporządzenia finansowego dla PPP].

Niezależnie od art. 12 niniejszego 
rozporządzenia wspólne przedsiębiorstwo 
IMI2 przyjmuje swoje szczegółowe zasady 
finansowe zgodnie z art. 209 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
i przepisami rozporządzenia (UE) nr … 
[rozporządzenie delegowane dotyczące 
modelowego rozporządzenia finansowego 
dla PPP].

Or. en

Poprawka 131
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 110 regulaminu 
pracowniczego Rada Zarządzająca wydaje, 
w oparciu o art. 2 ust. 1 tego regulaminu i 
art. 6 warunków zatrudnienia, decyzję 
przekazującą odpowiednie uprawnienia 
organu powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i określającą warunki, na 
jakich można zawiesić przekazanie tych 
uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest 
upoważniony do przekazywania tych 
uprawnień.

Zgodnie z art. 110 regulaminu 
pracowniczego Rada Zarządzająca wydaje, 
w oparciu o art. 2 ust. 1 tego regulaminu i 
art. 6 warunków zatrudnienia, decyzję 
przekazującą odpowiednie uprawnienia 
organu powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i określającą warunki, na 
jakich można zawiesić przekazanie tych 
uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest 
upoważniony do dalszego przekazywania 
tych uprawnień. Na kolejnym posiedzeniu 
Rady Zarządzającej dyrektor wykonawczy 
składa sprawozdanie z przekazania lub 
dalszego przekazania uprawnień.
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Or. fr

Uzasadnienie

Każde przekazanie uprawnień musi być przedmiotem sprawozdania.

Poprawka 132
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wymagają tego szczególne 
okoliczności, Rada Zarządzająca może – w 
drodze decyzji – zawiesić tymczasowo 
przekazanie uprawnień organu 
powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i uprawnienia przekazane 
przez niego oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
innemu niż dyrektor wykonawczy.

Rada Zarządzająca może – w drodze 
uzasadnionej decyzji – zawiesić 
tymczasowo przekazanie uprawnień 
organu powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i uprawnienia przekazane 
przez niego oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
innemu niż dyrektor wykonawczy.

Or. fr

Uzasadnienie

Zawieszenie lub przekazanie uprawnień powinno być możliwe w każdej chwili, tak by Rada 
Zarządzająca nie musiała powoływać się na szczególne okoliczności.

Poprawka 133
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postanowienia Protokołu w sprawie 
przywilejów i immunitetów Unii 
Europejskiej stosuje się w odniesieniu do 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 i 
zatrudnianych przez nie pracowników.

Postanowienia Protokołu w sprawie 
przywilejów i immunitetów Unii 
Europejskiej stosuje się w odniesieniu do
dyrektora wykonawczego i członków Rady 
Zarządzającej wspólnego przedsiębiorstwa 
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IMI2.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy rozszerzać przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej na wszystkich 
pracowników, ale tylko na te osoby, których zakres odpowiedzialności uzasadnia takie 
postępowanie.

Poprawka 134
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie odpowiedzialności 
pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
IMI2 naprawia szkody wyrządzone przez 
swoich pracowników podczas 
wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych zgodnie z ogólnymi zasadami 
wspólnymi dla systemów prawnych państw 
członkowskich.

2. W zakresie odpowiedzialności 
pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
IMI2 naprawia szkody wyrządzone przez 
swoich pracowników i członków Rady 
Zarządzającej podczas wykonywania przez 
nich obowiązków służbowych, zgodnie z 
ogólnymi zasadami wspólnymi dla 
systemów prawnych państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 135
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w sprawach dotyczących odszkodowań 
za szkody wyrządzone przez pracowników 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 podczas 
wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych;

skreślona

Or. fr
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Uzasadnienie

Nie ma konieczności odchodzenia od prawa powszechnego w przypadku tego typu sporów.

Poprawka 136
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii 
nieobjętych przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub innymi aktami prawa 
Unii zastosowanie ma prawo państwa, 
w którym znajduje się siedziba wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma konieczności odchodzenia od prawa powszechnego w sprawach spornych i należy 
utrzymać przepisy umowne w mocy.

Poprawka 137
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokonuje oceny śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski z tej oceny wraz z 
poczynionymi przez nią uwagami do dnia 
30 czerwca 2018 r.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokonuje oceny śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2.

Ocena ta musi uwzględniać zalecenia 
komitetu naukowego IMI2. Musi ponadto 
odnosić się do szczegółowej analizy 
wyników śródokresowych IMI2 opartej na 
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specjalnych wskaźnikach określonych 
przez zarząd IMI2.
Ocena śródokresowa wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 włączona zostanie 
do oceny śródokresowej programu 
ramowego „Horyzont 2020”.
Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny wraz z poczynionymi przez nią 
uwagami do dnia 30 czerwca 2018 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dąży do wzmocnienia roli komitetu naukowego wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2 w celu uzyskania pewności co do jego prawidłowego funkcjonowania. Członkowie 
komitetu naukowego posiadają bowiem naukowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę 
techniczną w danej dziedzinie niezbędne do przedstawiania strategicznych, opartych na 
danych naukowych zaleceń odnoszących się do wspólnego przedsiębiorstwa IMI2.

Poprawka 138
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokonuje oceny śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski z tej oceny wraz z 
poczynionymi przez nią uwagami do dnia 
30 czerwca 2018 r.

1. Do dnia 31 lipca 2017 r. Komisja 
dokonuje oceny śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski z tej oceny wraz z 
poczynionymi przez nią uwagami do dnia 
30 stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokonuje oceny śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski z tej oceny wraz z 
poczynionymi przez nią uwagami do dnia 
30 czerwca 2018 r.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokonuje oceny śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski z tej oceny wraz z 
poczynionymi przez nią uwagami do dnia 
30 czerwca 2018 r. Ocena śródokresowa 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 
stanowić będzie część oceny 
śródokresowej programu „Horyzont 
2020” i zostanie wraz z nią dokonana.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla zmiany wprowadzone w art. 26 rozporządzenia w sprawie 
programu „Horyzont 2020”, w którym wspólne inicjatywy technologiczne wyraźnie 
wymieniono jako część i przedmiot oceny śródokresowej programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 140
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Budżet wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2 może zostać poddany przeglądowi w 
trakcie przeglądu śródokresowego.

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od wyników oceny śródokresowej i z należytym uwzględnieniem wszystkich 
innych odpowiednich czynników, w podstawowym akcie prawnym dotyczącym IMI2 należy 
uwzględnić możliwość dostosowywania budżetu tego przedsiębiorstwa. Ogólnie rzecz biorąc, 
odniesienie do możliwości przeglądu budżetu podczas przeglądu śródokresowego należy 
również uwzględnić w aktach podstawowych dotyczących odpowiednio innych wspólnych 
przedsiębiorstw.
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Poprawka 141
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 w części 
dotyczącej wkładu finansowego Unii 
stanowi część absolutorium udzielanego 
Komisji przez Parlament Europejski, na 
zalecenie Rady, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 
udzielane jest przez Parlament Europejski, 
na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą 
analogiczną do procedury, o której mowa 
w art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i art. 164-166 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, co odbywa się w oparciu o 
sprawozdanie z audytu Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Rzeczą istotną jest, by wspólne przedsiębiorstwa podlegały audytom Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego i tym samym procedurom udzielania absolutorium, co Komisja Europejska, 
wraz z budżetową i polityczną kontrolą Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 142
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 w części 
dotyczącej wkładu finansowego Unii
stanowi część absolutorium udzielanego
Komisji przez Parlament Europejski, na 
zalecenie Rady, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 w części 
dotyczącej wkładu finansowego Unii 
udzielane jest przez Parlament Europejski, 
na zalecenie Rady, przed dniem 15 maja 
roku n+2, zgodnie z procedurą 
porównywalną z procedurą określoną w 
art. 319 TFUE oraz art. 164 i 165 
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rozporządzenia 966/2012 (UE, Euratom), 
a także przewidzianą w zasadach 
finansowych wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2.

Or. en

Poprawka 143
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli Parlament Europejski odmówi 
udzielenia absolutorium, dyrektor 
wykonawczy składa dymisję na ręce Rady 
Zarządzającej, która podejmuje decyzję 
końcową w tej sprawie, uzależnioną od 
zaistniałych okoliczności.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby proces udzielania absolutorium był wiarygodny odmowa udzielenia absolutorium 
powinna skutkować powierzeniem losu dyrektora wykonawczego Radzie Zarządzającej. 
Procedura ta nie oznacza odwołania, ale zobowiązuje dyrektora wykonawczego do złożenia 
dymisji na ręce Rady Zarządzającej, która powinna podjąć dalsze decyzje w tej sprawie.

Poprawka 144
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Personel wspólnego przedsiębiorstwa, 
dyrektor wykonawczy i członkowie Rady 
Zarządzającej powiadamiają OLAF, w 
trybie bezzwłocznym i bez możliwości 
pociągnięcia ich do odpowiedzialności z 
racji tego powiadomienia, o nadużyciach 
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finansowych, które mogły być im wiadome 
w czasie sprawowania ich funkcji lub 
trwania kadencji. Niewypełnienie tego 
obowiązku wiąże się z obarczeniem ich 
osobistą odpowiedzialnością za skutki 
nadużyć finansowych, o których było im 
wiadomo i których nie zgłosili urzędowi 
OLAF. 

Or. fr

Uzasadnienie

Walka z nadużyciami finansowymi powinna być priorytetem Unii. Obowiązek powiadamiania, 
który funkcjonuje już w przynajmniej jednym państwie członkowskim, jest bardzo użytecznym 
narzędziem do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 145
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 może przyjmować 
praktyczne ustalenia dotyczące stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 może przyjmować 
praktyczne ustalenia dotyczące stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Przede 
wszystkim wszystkie dokumenty dotyczące 
posiedzeń Rady Zarządzającej, grupy 
przedstawicieli państw członkowskich i 
komitetu naukowego udostępniane są 
publicznie (w tym porządek obrad i 
protokół posiedzeń).

Or. en

Poprawka 146
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Członkowie Rady Zarządzającej, 
komitetu naukowego i dyrektor 
wykonawczy publikują i na bieżąco 
aktualizują swoje kompletne oświadczenia 
o prowadzonej działalności zawodowej, 
oświadczenia majątkowe i oświadczenia o 
braku konfliktu interesów. Oświadczenia 
zawierają następujące informacje:
a) wykonywany przez daną osobę zawód 
oraz jej członkostwo w zarządach lub 
komitetach spółek prywatnych, 
organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń;
b) posiadane udziały w spółkach lub 
partnerstwach, w których istnieją 
potencjalne powiązania z polityką 
publiczną lub w przypadku których 
udziały te dają tej osobie znaczący wpływ 
na prowadzoną przez dany podmiot 
działalność.

Or. en

Poprawka 147
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy rozporządzenia (UE) nr … 
[zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020”] stosuje się 
do działań finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 uznaje się za organ 
finansujący, udzielający wsparcia 
finansowego na realizację działań 
pośrednich określonych w klauzuli 1 
statutu przedstawionego w załączniku.

Przepisy rozporządzenia (UE) nr … 
[zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020”] stosuje się 
do działań finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 uznaje się za organ 
finansujący, udzielający wsparcia 
finansowego na realizację działań 
pośrednich określonych w klauzuli 1 
statutu przedstawionego w załączniku.
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Odstępstwa przewidziane w art. 1 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr … [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”] stosuje się w 
sposób spójny w celu zagwarantowania 
pewności prawnej i proceduralnej dla 
wszystkich uczestników, umożliwienia 
udziału małych i średnich przedsiębiorstw 
w możliwie jak najszerszym zakresie oraz 
zapewnienia sprawiedliwego i uczciwego 
traktowania uczestników odnośne do 
własności i dostępu do wyników 
uzyskiwanych w ramach projektów IMI2.

Or. en

Poprawka 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy rozporządzenia (UE) nr … 
[zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020”] stosuje się 
do działań finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 uznaje się za organ 
finansujący, udzielający wsparcia 
finansowego na realizację działań 
pośrednich określonych w klauzuli 1 
statutu przedstawionego w załączniku.

Przepisy rozporządzenia (UE) nr … 
[zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020”] i decyzje 
Komisji dotyczące jego wykonania stosuje 
się do działań pośrednich finansowanych 
przez wspólne przedsiębiorstwo IMI2. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 uznaje się za organ 
finansujący, udzielający wsparcia 
finansowego na realizację działań 
pośrednich określonych w klauzuli 1 
statutu przedstawionego w załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy doprecyzowaniu, że stosuje się nie tylko zasady uczestnictwa, lecz również 
związane z nimi akty wykonawcze, takie jak zasady dotyczące procedur składania, oceny, 
wyboru, przyznawania i przeglądu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 zasad uczestnictwa zasady te 
stosuje się wyłącznie do działań pośrednich.
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Poprawka 149
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przedsiębiorstwo ITI, co do 
ogólnej zasady, stosuje zasady 
upowszechniania i wykorzystywania 
ustanowione w programie „Horyzont 
2020”. Ponadto sporządza ono wiążące 
prawnie wytyczne w celu zapewnienia:
- otwartego dostępu do wyników badań po 
zakończeniu projektów, w tym dostępu do 
danych dotyczących badań klinicznych, z 
uwzględnieniem wyników negatywnych i 
pozytywnych;
- zarządzania własnością intelektualną i 
praktykami w zakresie licencjonowania 
opracowanymi w celu zapewnienia 
najszerszego i przystępnego cenowo
dostępu do produktów końcowych.
Zwraca się uwagę na dopilnowanie, by 
mniejsze podmioty, takie jak organizacje 
badawcze, uniwersytety czy MŚP, mogły 
pomyślnie uczestniczyć w otwartych 
modelach innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Okazuje się, że próby podejmowane w ramach IMI1 na rzecz ustanowienia bardziej otwartych 
modeli innowacji w ramach pojedynczych projektów stwarzają trudności zwłaszcza dla 
mniejszych podmiotów, takich jak MŚP, uniwersytety czy organizacje badawcze. O ile nie 
należy zatracić celu dotyczącego ustanowienia otwartych modeli innowacji, to należy zwrócić 
większą uwagę na potrzeby słabszych podmiotów, a także na potrzebę publiczną w zakresie 
zapewnienia szerszego i przystępnego cenowo dostępu do produktów końcowych. We wniosku 
dotyczącym IMI brakuje obu tych aspektów.

Poprawka 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uwzględnienia szczególnych 
potrzeb operacyjnych wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2, plany prac tego 
przedsiębiorstwa mogą – w wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych przypadkach –
zezwalać na odstępstwa od zasad 
uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020”. Przypadki te muszą jednak 
ograniczać się do absolutnego minimum.
Odstępstwa od zasad uczestnictwa nie 
mogą mieć odstraszających skutków w 
stosunku do uczestnictwa uniwersytetów, 
nienastawionych na zysk organizacji 
badawczych lub MŚP oraz nie mogą stać 
w sprzeczności z ogólnym duchem 
uczciwego i równego traktowania 
wszystkich zaangażowanych stron,
wpisanym w zasady uczestnictwa w 
programie „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji określonymi w art. 60 
ust. 1 i art. 128 ust. 1 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 16 
niniejszego rozporządzenia zaproszenia do 
składania wniosków przygotowywane 
przez wspólne przedsiębiorstwo IMI2 
publikowane są na przeznaczonym dla 
uczestników programu „Horyzont 2020” 
portalu internetowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Podczas negocjacji trójstronnych w sprawie programu „Horyzont 2020” instytucje uzgodniły, 
że będą promować większą spójność wszystkich możliwości w zakresie zaproszeń 
finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”. W tym celu Komisja obiecała 
wesprzeć publikację na portalu uczestników programu „Horyzont 2020” zaproszeń do 
składania wniosków przygotowywanych przez wspólne inicjatywy technologiczne. Wszystkie 
negocjujące strony zgodziły się na przyjęcie tego podejścia. Celem niniejszej poprawki jest 
przekształcenie samodzielnego zobowiązania w wymóg prawny gwarantujący proste i 
dostępne informacje dla składających wnioski.

Poprawka 152
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skupia potrzebne zasoby sektora 
publicznego i prywatnego w celu 
zrealizowania celów wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2;

a) prowadzi opracowywanie 
strategicznego programu badań 
wspólnego przedsiębiorstwa po 
przeprowadzeniu konsultacji z członkami 
ITI, jego organami doradczymi i 
zainteresowanymi stronami;

Or. en

Poprawka 153
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) regularnie przeprowadza przeglądy i 
wprowadza konieczne korekty do 
strategicznego programu badań wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w świetle rozwoju 
nauki dokonującego się w trakcie jego 
realizacji;

b) regularnie przeprowadza przeglądy i 
wprowadza konieczne korekty do 
strategicznego programu badań wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w świetle rozwoju 
nauki dokonującego się w trakcie jego 
realizacji, uwzględniając, w stosownych 
przypadkach, wyniki przeglądów 
prognozowych przeprowadzanych przez 
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panel naukowy ds. zdrowia programu 
„Horyzont 2020” zgodnie z art. 12 ust. 2 
programu „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 154
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nawiązuje i rozwija bliską i długotrwałą 
współpracę między Unią, pozostałymi 
członkami, partnerami stowarzyszonymi i 
innymi zainteresowanymi stronami, takimi 
jak inne branże, organy sprawujące nadzór, 
organizacje pacjentów, środowisko 
akademickie i ośrodki kliniczne, a także 
współpracę między przedstawicielami 
przemysłu i środowiskiem akademickim;

c) nawiązuje i rozwija bliską i długotrwałą 
współpracę między Unią, pozostałymi 
członkami, partnerami stowarzyszonymi i 
innymi zainteresowanymi stronami, takimi 
jak inne branże, organy sprawujące nadzór, 
organizacje pacjentów, środowisko 
akademickie, organizacje badawcze i 
ośrodki kliniczne, a także współpracę 
między przedstawicielami przemysłu i 
środowiskiem akademickim, zapewniając 
jednocześnie najszersze uczestnictwo 
zarówno w sensie geograficznym, jak i 
pod względem liczby uczestników;

Or. ro

Poprawka 155
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nawiązuje i rozwija bliską i długotrwałą 
współpracę między Unią, pozostałymi 
członkami, partnerami stowarzyszonymi i 
innymi zainteresowanymi stronami, takimi 
jak inne branże, organy sprawujące nadzór, 
organizacje pacjentów, środowisko 

c) nawiązuje i rozwija bliską i długotrwałą 
współpracę między Unią i innymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
inne branże, organy sprawujące nadzór, 
organizacje pacjentów, organizacje 
badawcze, takie jak partnerstwa na rzecz 
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akademickie i ośrodki kliniczne, a także 
współpracę między przedstawicielami 
przemysłu i środowiskiem akademickim;

rozwoju produktów, środowisko
akademickie i ośrodki kliniczne, 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, a także współpracę 
między przedstawicielami przemysłu i 
środowiskiem akademickim;

Or. en

Poprawka 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nawiązuje i rozwija bliską i długotrwałą 
współpracę między Unią, pozostałymi 
członkami, partnerami stowarzyszonymi i 
innymi zainteresowanymi stronami, takimi 
jak inne branże, organy sprawujące nadzór, 
organizacje pacjentów, środowisko 
akademickie i ośrodki kliniczne, a także 
współpracę między przedstawicielami 
przemysłu i środowiskiem akademickim;

c) nawiązuje i rozwija bliską i długotrwałą 
współpracę między Unią, pozostałymi 
członkami, partnerami stowarzyszonymi i 
innymi zainteresowanymi stronami, takimi 
jak inne branże, organy sprawujące nadzór, 
organizacje pacjentów, środowisko 
akademickie, instytucje badawcze i ośrodki 
kliniczne, a także współpracę między 
przedstawicielami przemysłu i 
środowiskiem akademickim;

Or. fr

Uzasadnienie

Uczestnictwo wszystkich podmiotów umożliwi wzmocnienie wspólnego przedsiębiorstwa 
IMI2.

Poprawka 157
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia skuteczne wsparcie badań i
innowacji w dziedzinie nauk o życiu, w 

e) zapewnia skuteczne wsparcie badań,
również testów klinicznych w fazie III i 
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szczególności za pośrednictwem dotacji; IV, w przypadku gdy dotyczą 
niezaspokojonych potrzeb medycznych, 
oraz innowacji w dziedzinie nauk o życiu, 
w szczególności za pośrednictwem dotacji;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy unikać ograniczania zakresu niektórych badań w odniesieniu do niezaspokojonych 
potrzeb medycznych.

Poprawka 158
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia skuteczne wsparcie badań i 
innowacji w dziedzinie nauk o życiu, w 
szczególności za pośrednictwem dotacji;

e) zapewnia skuteczne wsparcie badań i 
innowacji w dziedzinie nauk o życiu, w 
szczególności za pośrednictwem dotacji 
udzielanych w fazach badań 
przedklinicznych i klinicznych, w 
stosownych przypadkach uzależnionych 
od m.in. potrzeb i ryzyka;

Or. en

Poprawka 159
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia skuteczne wsparcie badań i 
innowacji w dziedzinie nauk o życiu, w 
szczególności za pośrednictwem dotacji;

e) zapewnia skuteczne wsparcie badań 
przedkonkurencyjnych i innowacji w 
dziedzinie nauk o życiu związanych ze 
zdrowiem, w szczególności za 
pośrednictwem dotacji; nie wspiera się III 
i IV fazy badań klinicznych;
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Or. en

Poprawka 160
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) publikuje informacje o projektach, w 
tym o łącznej wartości każdego projektu, 
nazwiskach uczestników oraz wartości 
wkładu finansowego wspólnego 
przedsięwzięcia IMI2 na każdego 
uczestnika;

Or. ro

Poprawka 161
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) prowadzi działania związane z 
informowaniem, komunikowaniem, 
wykorzystywaniem i upowszechnianiem, 
stosując odpowiednio przepisy art. 22 
rozporządzenia (UE) nr […]/2013 
[program ramowy „Horyzont 2020”];

h) prowadzi działania związane z 
informowaniem, komunikowaniem, 
wykorzystywaniem i upowszechnianiem, 
stosując odpowiednio przepisy art. 22 
rozporządzenia (UE) nr […]/2013 
[program ramowy „Horyzont 2020”], w 
tym wiążące prawnie wytyczne 
zapewniające otwarty dostęp do wyników 
badań po zakończeniu projektu, oraz 
zarządzanie własnością intelektualną i jej 
licencjonowanie zapewniające najszerszy i 
przystępny cenowo dostęp do produktów 
końcowych;

Or. en
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Poprawka 162
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – akapit pierwszy – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) co najmniej raz do roku organizuje 
spotkania z grupami interesów w celu 
zapewnienia otwartości i przejrzystości
działań badawczych podejmowanych przez 
wspólne przedsiębiorstwo IMI wobec jego 
zainteresowanych stron;

i) zapewnia otwartość i przejrzystość
działań badawczych podejmowanych przez 
wspólne przedsiębiorstwo IMI2 wobec 
jego zainteresowanych stron poprzez 
regularne komunikaty i organizowane co 
najmniej raz do roku spotkanie z grupami 
interesów;

Or. en

Poprawka 163
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie i partnerzy stowarzyszeni 2. Członkowie

Or. en

Poprawka 164
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po przyjęciu niniejszego statutu za 
pośrednictwem pisma zatwierdzającego –
Europejska Federacja Producentów Leków 
i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (zwana 
dalej „EFPIA”).

b) po przyjęciu niniejszego statutu na 
podstawie uchwały organu zarządzającego
– Europejska Federacja Producentów 
Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych 
(zwana dalej „EFPIA”).
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Or. fr

Uzasadnienie

Zwykłe pismo nie wystarczy do przyjęcia statutu.

Poprawka 165
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po przyjęciu niniejszego statutu za 
pośrednictwem pisma zatwierdzającego –
Europejska Federacja Producentów 
Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych 
(zwana dalej „EFPIA”).

b) po przyjęciu niniejszego statutu za 
pośrednictwem pisma zatwierdzającego –
każdy podmiot prawy reprezentowany 
indywidualnie lub poprzez stowarzyszenie;

Or. en

Poprawka 166
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przyjęciu niniejszego statutu pismem 
zatwierdzającym każdy podmiot prawny 
inny niż członek lub podmiot wchodzący w 
skład członka, lub podmiot powiązany z 
jedną z tych dwóch kategorii podmiotów, 
wspierający cele wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w swoim 
określonym obszarze badań w państwie 
członkowskim lub w kraju 
stowarzyszonym w ramach programu 
ramowego „Horyzont 2020” może ubiegać 
się o przystąpienie do tego wspólnego 
przedsiębiorstwa w charakterze partnera 
stowarzyszonego. W piśmie 

3. Po przyjęciu niniejszego statutu pismem 
zatwierdzającym każdy podmiot prawny 
inny niż członek lub podmioty wchodzące
w skład członka, lub z nim powiązane,
mające siedzibę w państwie członkowskim 
lub w państwie stowarzyszonym w ramach 
programu ramowego „Horyzont 2020”,
wspierający cele wspólnego 
przedsiębiorstwa ITI w swoim określonym 
obszarze badań może ubiegać się o 
przystąpienie do tego wspólnego 
przedsiębiorstwa. W piśmie 
zatwierdzającym określa się szczegółowo 
zakres stowarzyszenia pod względem 
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zatwierdzającym określa się szczegółowo 
zakres stowarzyszenia pod względem 
treści, działań i czasu trwania.

treści, działań i czasu trwania.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłącznie podmioty mające siedzibę i prowadzące działalność w Unii lub w kraju 
stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020” powinny być członkami wspólnego 
przedsiębiorstwa.

Poprawka 167
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przyjęciu niniejszego statutu pismem 
zatwierdzającym każdy podmiot prawny 
inny niż członek lub podmiot wchodzący w 
skład członka, lub podmiot powiązany z 
jedną z tych dwóch kategorii podmiotów, 
wspierający cele wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 w swoim 
określonym obszarze badań w państwie 
członkowskim lub w kraju 
stowarzyszonym w ramach programu 
ramowego „Horyzont 2020” może ubiegać 
się o przystąpienie do tego wspólnego 
przedsiębiorstwa w charakterze partnera 
stowarzyszonego. W piśmie 
zatwierdzającym określa się szczegółowo 
zakres stowarzyszenia pod względem 
treści, działań i czasu trwania.

3. Po przyjęciu niniejszego statutu w 
drodze uchwały organu zarządzającego
każdy podmiot prawny inny niż członek 
lub podmiot wchodzący w skład członka, 
lub podmiot powiązany z jedną z tych 
dwóch kategorii podmiotów, wspierający 
cele wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 w 
swoim określonym obszarze badań w 
państwie członkowskim lub w kraju 
stowarzyszonym w ramach programu 
ramowego „Horyzont 2020” może ubiegać 
się o przystąpienie do tego wspólnego 
przedsiębiorstwa w charakterze partnera 
stowarzyszonego. W uchwale określa się 
szczegółowo zakres stowarzyszenia pod 
względem treści, działań i czasu trwania.

Or. fr

Poprawka 168
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podobnie jak członkowie inni niż Unia 
partnerzy stowarzyszeni wnoszą wkład na 
rzecz pokrycia kosztów operacyjnych 
ponoszonych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 zgodnie z klauzulą 
13 niniejszego statutu.

W piśmie zatwierdzającym określa się 
szczegółowo wkład wnoszony do 
wspólnego przedsiębiorstwa ITI, przy 
czym Unia wniesie kwotę odpowiadającą 
wysokości tego wkładu zgodnie z art. 3 i 4 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 169
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W piśmie zatwierdzającym określa się 
szczegółowo wkład wnoszony przez 
partnerów stowarzyszonych do wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2, przy czym Unia 
wniesie kwotę odpowiadającą wysokości 
tego wkładu zgodnie z art. 3 i 4 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

(Ten tekst jest uwzględniony już w części wprowadzającej pkt 4 – por. poprzednia poprawka.)

Poprawka 170
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zmiany składu członkowskiego i składu 
stowarzyszenia

3. Zmiany składu członkowskiego
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Poprawka 171
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy wniosek o członkostwo lub o 
przyznanie statusu partnera 
stowarzyszonego przekazywany 
wspólnemu przedsiębiorstwu IMI2 kieruje 
się do Rady Zarządzającej, dołączając do 
niego, w przypadku wniosku o 
członkostwo, wniosek o dostosowanie 
składu zarządu określonego w klauzuli 5.

1. Każdy wniosek o członkostwo 
przekazywany wspólnemu 
przedsiębiorstwu ITI kieruje się do Rady 
Zarządzającej, dołączając do niego, w 
przypadku wniosku o członkostwo, 
wniosek o dostosowanie składu zarządu 
określonego w klauzuli 5.

Or. en

Poprawka 172
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca ocenia wniosek, 
biorąc pod uwagę odpowiedniość 
wnioskodawcy oraz potencjalną wartość 
dodaną, jaką może on wnieść w proces 
realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

2. Rada Zarządzająca ocenia wniosek, 
biorąc pod uwagę odpowiedniość 
wnioskodawcy oraz potencjalną wartość 
dodaną, jaką może on wnieść w proces 
realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku. Zasady określające 
przyjmowanie nowych członków powinny 
być powszechnie dostępne i przejrzyste, 
nie powinny stwarzać zbędnych przeszkód, 
a każda odmowa musi być wyraźnie 
uzasadniona na piśmie oraz udostępniona 
podmiotowi kandydującemu oraz grupie 
przedstawicieli państw.
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Poprawka 173
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca ocenia wniosek, 
biorąc pod uwagę odpowiedniość 
wnioskodawcy oraz potencjalną wartość 
dodaną, jaką może on wnieść w proces 
realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

2. Rada Zarządzająca ocenia wniosek, 
biorąc pod uwagę odpowiedniość 
wnioskodawcy oraz potencjalną wartość 
dodaną, jaką może on wnieść w proces 
realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku i bezzwłocznie powiadamia o niej 
Komisję, która, w przypadku 
zaakceptowania wniosku, może wyrazić 
sprzeciw wobec kandydatury, jednak nie w 
odniesieniu do państwa członkowskiego 
Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję, powinna mieć możliwość wyrażenia 
sprzeciwu wobec przystąpienia.

Poprawka 174
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy członek lub partner 
stowarzyszony może odpowiednio 
wypowiedzieć członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie IMI2 lub zrezygnować 
ze stowarzyszenia z tym 
przedsiębiorstwem. Wypowiedzenie 
członkostwa lub stowarzyszenia staje się 

3. Każdy członek lub partner 
stowarzyszony może odpowiednio 
wypowiedzieć członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie IMI2 lub zrezygnować 
ze stowarzyszenia z tym 
przedsiębiorstwem. Wypowiedzenie 
członkostwa lub stowarzyszenia staje się 
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skuteczne i nieodwołalne po upływie 
sześciu miesięcy od daty powiadomienia 
pozostałych członków i partnerów 
stowarzyszonych. Od tego momentu były 
członek lub partner stowarzyszony zostaje 
zwolniony z wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
zatwierdzone lub zaciągnięte przez 
wspólne przedsiębiorstwo IMI2 jeszcze
przed wypowiedzeniem przez niego 
członkostwa lub przed rezygnacją z 
uczestnictwa w działaniach prowadzonych 
przez wspólne przedsiębiorstwo IMI2.

skuteczne i nieodwołalne po upływie 
sześciu miesięcy od daty powiadomienia 
pozostałych członków i partnerów 
stowarzyszonych. Od tego momentu były 
członek lub partner stowarzyszony zostaje 
zwolniony z wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
zatwierdzone lub zaciągnięte przez 
wspólne przedsiębiorstwo IMI2 jeszcze 
przed wypowiedzeniem przez niego 
członkostwa lub przed rezygnacją z 
uczestnictwa w działaniach prowadzonych 
przez wspólne przedsiębiorstwo IMI2. W 
przypadku wypowiedzenia otwiera się 
konto, za pośrednictwem którego członek 
składający wypowiedzenie i wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2 rozliczają 
wzajemne zobowiązania finansowe.

Or. fr

Poprawka 175
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy członek lub partner 
stowarzyszony może odpowiednio 
wypowiedzieć członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie IMI2 lub zrezygnować 
ze stowarzyszenia z tym 
przedsiębiorstwem. Wypowiedzenie 
członkostwa lub stowarzyszenia staje się 
skuteczne i nieodwołalne po upływie 
sześciu miesięcy od daty powiadomienia 
pozostałych członków i partnerów 
stowarzyszonych. Od tego momentu były 
członek lub partner stowarzyszony zostaje 
zwolniony z wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
zatwierdzone lub zaciągnięte przez 
wspólne przedsiębiorstwo IMI2 jeszcze 
przed wypowiedzeniem przez niego 

3. Każdy członek może odpowiednio 
wypowiedzieć członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie IMI2 lub zrezygnować 
ze stowarzyszenia z tym 
przedsiębiorstwem. Wypowiedzenie 
członkostwa lub stowarzyszenia staje się
skuteczne i nieodwołalne po upływie 
sześciu miesięcy od daty powiadomienia 
pozostałych członków. Od tego momentu 
były członek zostaje zwolniony z 
wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
zatwierdzone lub zaciągnięte przez 
wspólne przedsiębiorstwo ITI jeszcze 
przed wypowiedzeniem przez niego 
członkostwa lub przed rezygnacją z 
uczestnictwa w działaniach prowadzonych 
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członkostwa lub przed rezygnacją z 
uczestnictwa w działaniach prowadzonych 
przez wspólne przedsiębiorstwo IMI2.

przez wspólne przedsiębiorstwo ITI.

Or. en

Poprawka 176
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie IMI2 lub stowarzyszenie 
z tym przedsiębiorstwem nie może zostać 
przekazane osobie trzeciej bez uprzedniej 
zgody Rady Zarządzającej.

4. Członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie IMI2 lub stowarzyszenie 
z tym przedsiębiorstwem nie może zostać 
przekazane osobie trzeciej bez uprzedniej 
zgody Rady Zarządzającej. O zgodzie tej 
należy powiadomić Komisję, która ma 
prawo wyrażenia sprzeciwu.

Or. fr

Poprawka 177
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) grupa przemysłowa;

Or. en

Uzasadnienie

Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa należący do sektora prywatnego mogą stworzyć 
organ, którego zakres działań jest szerszy niż w przypadku EFPIA. Ta grupa ma pełnić 
funkcję doradczą, jak to jest w przypadku innych grup (komitetu naukowego, grupy 
przedstawicieli państw członkowskich, forum zainteresowanych stron), a także ma 
dysponować pewną liczbą miejsc w Radzie Zarządzającej.
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Poprawka 178
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet naukowy, grupa przedstawicieli 
państw oraz forum zainteresowanych stron 
pełnią rolę organów doradczych wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2.

2. Grupa przemysłowa, komitet naukowy, 
grupa przedstawicieli państw oraz grupa 
zainteresowanych stron pełnią rolę 
organów doradczych wspólnego 
przedsiębiorstwa ITI.

Or. en

Poprawka 179
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład Rady Zarządzającej wchodzi po 
pięciu przedstawicieli wyznaczonych przez 
każdego z członków.

W skład Rady Zarządzającej wchodzi po 
dwunastu przedstawicieli wyznaczonych w 
następujący sposób: trzech z grupy 
przemysłowej, trzech z Komisji, jeden z 
grupy przedstawicieli państw 
członkowskich, trzech z komitetu 
naukowego oraz dwóch z grupy 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne przedsiębiorstwo powinno być pomyślane jako rzeczywiste partnerstwo angażujące 
na bardziej wyrównanych zasadach partnerów publicznych (KE i państwa członkowskie), 
partnerów z sektora prywatnego (przemysł) oraz inne zainteresowane strony, w tym 
naukowców, przedstawicieli organizacji pacjentów i MŚP.
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Poprawka 180
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów ust. 2, każdy
członek dysponuje pewnym odsetkiem 100 
praw głosu, ustalonym proporcjonalnie do 
kwoty wkładu wniesionego przez niego na 
rzecz wspólnego przedsiębiorstwa IMI2.

Nie naruszając przepisów ust. 2, każdy 
przedstawiciel Rady Zarządzającej 
dysponuje jednym głosem.

Or. en

Poprawka 181
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja posiada 50 % praw głosu. Głos 
Komisji jest niepodzielny. Każdy członek 
może rozdzielić przysługujące mu prawa 
głosu pomiędzy swoich przedstawicieli w 
Radzie Zarządzającej. Członkowie 
dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć 
konsensus. W przypadku braku możliwości 
osiągnięcia konsensusu, Rada Zarządzająca 
podejmuje decyzje większością co 
najmniej 75 % wszystkich głosów, 
uwzględniając głosy osób niebiorących 
udziału w głosowaniu.

Przedstawiciel Rady Zarządzającej 
dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć 
konsensus. W przypadku braku możliwości 
osiągnięcia konsensusu, Rada Zarządzająca 
podejmuje decyzje większością co 
najmniej 75 % wszystkich głosów, 
uwzględniając głosy osób niebiorących 
udziału w głosowaniu.

Or. en

Poprawka 182
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczy Rady Zarządzającej 
powoływany jest każdego roku na zmianę 
przez Unię i pozostałych członków w 
systemie rotacyjnym.

Przewodniczy Rady Zarządzającej 
powoływany jest każdego roku.

Or. en

Poprawka 183
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Zarządzająca odbywa swoje zwykłe 
posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. 
Na wniosek dowolnego z członków lub na 
wniosek przewodniczącego może zostać 
zwołane posiedzenie nadzwyczajne.
Posiedzenia Rady Zarządzającej zwołuje 
jej przewodniczący, przy czym w 
zwykłych okolicznościach odbywają się 
one w siedzibie głównej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2.

Rada Zarządzająca odbywa swoje zwykłe 
posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. 
Na wniosek dowolnego z przedstawicieli
lub na wniosek przewodniczącego może 
zostać zwołane posiedzenie nadzwyczajne. 
Posiedzenia Rady Zarządzającej zwołuje 
jej przewodniczący, przy czym w 
zwykłych okolicznościach odbywają się 
one w siedzibie głównej wspólnego 
przedsiębiorstwa ITI. Projekt porządku 
dziennego, ostateczny porządek dzienny 
oraz protokoły posiedzeń publikowane są 
na stronie internetowej ITI.

Or. en

Poprawka 184
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 2 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Zarządzająca zaprasza dowolnego 
partnera stowarzyszonego do wzięcia 
udziału w dyskusjach dotyczących tych 
punktów porządku obrad, które są 
związane z jego stowarzyszeniem. 
Partnerom stowarzyszonym nie 
przysługują prawa głosu.

Rada Zarządzająca zaprasza dowolnego 
członka do wzięcia udziału w dyskusjach 
dotyczących tych punktów porządku obrad, 
które są związane z jego stowarzyszeniem.

Or. en

Poprawka 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący grupy przedstawicieli 
państw bierze udział w posiedzeniach 
Rady Zarządzającej w charakterze 
obserwatora.

Przewodniczący grupy przedstawicieli 
państw ma prawo do brania udziału w 
posiedzeniach Rady Zarządzającej i do 
zabierania głosu w obradach, ale nie 
przysługuje mu prawo głosu podczas 
głosowań.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa przedstawicieli państw, komitet naukowy i forum zainteresowanych stron są organami 
doradczymi wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 zgodnie z pkt 4 ust. 2 statutu. Aby mogły 
należycie wypełniać swoją funkcję należy przyznać im prawo do udziału w posiedzeniach 
Rady Zarządzającej, a także prawo do zabierania głosu w toczących się tam obradach. Ten, 
który ma doradzać musi mieć prawo do zabierania głosu.

Poprawka 186
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 2 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący grupy przedstawicieli 
państw bierze udział w posiedzeniach Rady 
Zarządzającej w charakterze obserwatora.

Przewodniczący grupy przedstawicieli 
państw zasiada w Radzie Zarządzającej,
bierze udział w jej posiedzeniach i 
dysponuje prawem głosu.

Or. en

Poprawka 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 2 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący komitetu naukowego ma 
prawo do brania udziału w posiedzeniach 
Rady Zarządzającej i do zabierania głosu 
w obradach, ale nie przysługuje mu prawo 
głosu podczas głosowań.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa przedstawicieli państw, komitet naukowy i forum zainteresowanych stron są organami 
doradczymi wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 zgodnie z pkt 4 ust. 2 statutu. Aby mogły 
należycie wypełniać swoją funkcję, należy przyznać im prawo do udziału w posiedzeniach 
Rady Zarządzającej, a także prawo do zabierania głosu w toczących się tam obradach. Ten, 
który ma doradzać musi mieć prawo do zabierania głosu.

Poprawka 188
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 6 – punkt 2 – akapit czwarty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący forum zainteresowanych 
stron ma prawo do brania udziału w 
posiedzeniach Rady Zarządzającej i do 
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zabierania głosu w obradach, ale nie 
przysługuje mu prawo głosu podczas 
głosowań.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa przedstawicieli państw, komitet naukowy i forum zainteresowanych stron są organami 
doradczymi wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 zgodnie z pkt 4 ust. 2 statutu. Aby mogły 
należycie wypełniać swoją funkcję, należy przyznać im prawo do udziału w posiedzeniach 
Rady Zarządzającej, a także prawo do zabierania głosu w toczących się tam obradach. Ten, 
który ma doradzać musi mieć prawo do zabierania głosu.

Poprawka 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zapewnia stałą koordynację 
działań w ramach programu „Horyzont 
2020” i działań wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 poprzez regularne 
określanie możliwej komplementarności 
i synergii, w tym pożądanych działań 
pokrywających się, oraz wdrażanie 
oficjalnego procesu koordynacji w celu 
wzajemnego dostosowania priorytetów 
badawczych objętych wspólnymi 
badaniami prowadzonymi na podstawie 
programu ramowego i działań 
prowadzonych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba koordynacji działań badawczych prowadzonych na podstawie 
programu ramowego i działań prowadzonych w ramach wspólnych inicjatyw 
technologicznych, w tym zarządzania pożądanymi działaniami pokrywającymi się oraz 
potrzebnymi synergiami i komplementarnościami. Oczywiście zadanie to najlepiej 
wykonałaby Komisja, której rola w strukturze zarządzania wspólnymi inicjatywami 
technologicznymi (50% głosów) powinna zapewnić jej wystarczające sposoby jego realizacji.
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Poprawka 190
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) decyduje o wypowiedzeniu członkostwa 
we wspólnym przedsiębiorstwie IMI2 lub 
stowarzyszenia z nim każdemu państwu 
członkowskiemu lub partnerowi 
stowarzyszonemu, który nie wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań;

b) decyduje o wypowiedzeniu członkostwa 
we wspólnym przedsiębiorstwie ITI lub 
stowarzyszenia z nim każdemu państwu 
członkowskiemu, który nie wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań;

Or. en

Poprawka 191
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) mianuje dyrektora wykonawczego, 
zwalniago i przedłuża jego kadencję, 
dostarcza mu wytycznych i monitoruje 
wyniki jego pracy;

f) mianuje dyrektora wykonawczego, 
odwołuje go i przedłuża jego kadencję, 
dostarcza mu wytycznych i monitoruje 
wyniki jego pracy;

Or. fr

Poprawka 192
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 4 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wyznacza, na podstawie przetargu 
publicznego, niezależny organ kontrolny, 
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któremu zostanie powierzone zadanie 
przedstawienia opinii, o której mowa w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Or. fr

Uzasadnienie

Wypada, aby organ, który zbiera się na posiedzeniach i zatwierdza sprawozdania wyznaczał 
niezależny organ kontrolny, któremu zostanie powierzone zadanie przedstawienia opinii, o 
której mowa w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W trosce o przejrzystość proponuje się, by dokonało się to na 
podstawie przetargu publicznego.

Poprawka 193
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 4 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zatwierdza zaproszenia do składania 
wniosków, a także w stosownych 
przypadkach powiązane zasady dotyczące 
procedur przedkładania, oceny, wyboru, 
przyznawania i przeglądu oceny zgodnie z 
wnioskiem dyrektora wykonawczego w 
ścisłej współpracy z grupami doradczymi, 
o których mowa w klauzuli 7 ust. 2 lit. q);

l) zatwierdza zaproszenia zgodnie z 
wnioskiem dyrektora wykonawczego w 
ścisłej współpracy z grupami doradczymi, 
o których mowa w klauzuli 7 ust. 2 lit. q);

Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące procedur składania, oceny, wyboru, przyznawania i przeglądu w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy stosować odpowiednio.

Poprawka 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 4 – litera m
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zatwierdza wykaz wniosków 
wybranych do finansowania;

m) zatwierdza wykaz wniosków 
wybranych do finansowania na podstawie 
wykazu klasyfikacyjnego sporządzonego 
przez zespół niezależnych ekspertów 
zgodnie z art. 37 zasad uczestnictwa 
w programie „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 4 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) regularnie informuje grupę 
przedstawicieli państw, komitet naukowy i 
forum zainteresowanych stron na temat 
wszystkich spraw istotnych ze względu na 
pełnioną przez nie funkcję doradczą;

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykonania ich zadania organów doradczych wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 grupa 
przedstawicieli państw, komitet naukowy i forum zainteresowanych stron powinny 
otrzymywać odpowiednie informacje dotyczące wszystkich istotnych spraw.

Poprawka 196
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Zarządzająca mianuje dyrektora 
wykonawczego w ramach otwartej i 
przejrzystej procedury wyboru, wybierając 

1. Rada Zarządzająca mianuje dyrektora 
wykonawczego w ramach otwartej i 
przejrzystej procedury wyboru, wybierając 
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go z listy kandydatów zaproponowanych 
przez Komisję. W stosownych 
przypadkach Komisja zaprasza 
przedstawicieli innych członków 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 do 
wzięcia udziału w procedurze wyboru.

go z listy kandydatów zaproponowanych 
przez Komisję. W stosownych 
przypadkach Komisja zaprasza 
przedstawicieli innych członków 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 do 
wzięcia udziału w procedurze wyboru. 
Parlament Europejski ma prawo 
wyrażenia sprzeciwu.

Or. fr

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien brać udział w mianowaniu dyrektora wykonawczego. 
Proponuje się procedurę wyrażenia sprzeciwu.

Poprawka 197
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dyrektor wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska wyłącznie na 
mocy decyzji Rady Zarządzającej, 
działającej na wniosek Komisji, w 
stosownych przypadkach z udziałem 
prywatnych członków.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Poprawka 198
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W szczególności dyrektor wykonawczy 
wykonuje następujące zadania w 
niezależny sposób:

4. Dyrektor wykonawczy w szczególności 
wykonuje następujące zadania:
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Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy nie może być niezależny: tak jak pracownicy w kwestiach 
szczegółowych podporządkowany jest Radzie Zarządzającej, a w kwestiach ogólnych 
interesom Unii, jak również innych uczestników.

Poprawka 199
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedkłada Radzie Zarządzającej do 
zatwierdzenia roczne sprawozdania 
finansowe;

c) sporządza roczne sprawozdania 
finansowe w celu ich przedłożenia Radzie 
Zarządzającej do zatwierdzenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie redakcyjne.

Poprawka 200
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 4 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) organizuje przetarg publiczny, na 
podstawie którego Rada Zarządzająca 
wyznacza niezależny organ kontrolny, 
któremu zostanie powierzone zadanie 
przedstawienia opinii, o której mowa w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Or. fr
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Poprawka 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 4 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) sporządza roczne sprawozdanie w 
sprawie postępów osiągniętych w ramach 
działań badawczo-rozwojowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zalecane byłoby regularne rozpowszechnianie większej ilości łatwiej dostępnych informacji 
na temat postępów i wyników wspólnej inicjatywy technologicznej, aby zwiększyć jej 
widoczność i uświadomić większej liczbie obywateli jej osiągnięcia.

Poprawka 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 4 – litera m b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mb) realizuje zalecenia wynikające z 
oceny końcowej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI, oceny 
śródokresowej wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 lub innej stosownej 
oceny działalności IMI2 w sposób 
terminowy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wystarczający wpływ oficjalnie przewidzianych ocen i polepszyć zarządzanie 
jakością wspólnego przedsiębiorstwa dyrektor wykonawczy powinien odpowiadać za 
podejmowanie działań następczych w związku z odpowiednimi zaleceniami.

Poprawka 203
Maria Da Graça Carvalho



PE524.772v01-00 82/101 AM\1012280PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zarządzanie zaproszeniami do składania 
wniosków zgodnie z postanowieniami 
rocznego planu prac oraz umowami o 
udzielenie dotacji i decyzjami o udzieleniu 
dotacji, w tym ich koordynowaniem;

b) zarządzanie zaproszeniami, w tym oceną 
przeprowadzoną przez panel niezależnych 
ekspertów, zgodnie z postanowieniami 
planu prac oraz umowami i decyzjami, w 
tym ich koordynowaniem;

Or. en

Poprawka 204
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 9 – punkt 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nadzorowanie systemu informacyjno-
promocyjnego w celu szerokiego 
uczestnictwa w działaniach wspólnego 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku 
zaproszeń do składania wniosków, w tym 
powiązania z systemem krajowych 
punktów kontaktowych;

Or. en

Poprawka 205
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu naukowego wchodzi nie
więcej niż siedmiu członków 
wyznaczonych na okres jednego roku z 
możliwością przedłużenia kadencji. 
Komitet wybiera spośród swoich członków 

W skład komitetu naukowego wchodzi 28 
członków po jednym z każdego państwa 
członkowskiego, wyznaczonych na okres 
dwóch lat, z możliwością przedłużenia 
kadencji. Komitet wybiera spośród swoich 
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przewodniczącego na okres jednego roku. członków przewodniczącego na okres 
jednego roku. Jego skład szanuje równość 
płci na podstawie art. 16 programu 
ramowego „Horyzont 2020”.

Or. ro

Poprawka 206
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu naukowego wchodzi nie 
więcej niż siedmiu członków 
wyznaczonych na okres jednego roku z 
możliwością przedłużenia kadencji. 
Komitet wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego na okres jednego roku.

W skład komitetu naukowego wchodzi nie 
więcej niż piętnastu członków 
wyznaczonych na okres jednego roku z 
możliwością przedłużenia kadencji. 
Komitet wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego na okres jednego roku 
oraz trzech członków Rady Zarządzającej.

Or. en

Poprawka 207
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu naukowego wchodzi nie 
więcej niż siedmiu członków 
wyznaczonych na okres jednego roku z 
możliwością przedłużenia kadencji. 
Komitet wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego na okres jednego roku.

W skład komitetu naukowego wchodzi nie 
więcej niż jedenastu członków 
wyznaczonych na okres jednego roku z 
możliwością przedłużenia kadencji. 
Komitet wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego na okres maksymalnie 
dwóch lat.

Or. en
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Poprawka 208
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby można wyznaczyć 
dodatkowych ekspertów do specjalnych 
doraźnych zadań i na ograniczony czas.

W razie potrzeby można wyznaczyć 
dodatkowych ekspertów do specjalnych 
doraźnych zadań i na ograniczony czas, a 
ich dobór odbywa się według procedury 
doboru stałych członków komitetu 
naukowego.

Or. ro

Poprawka 209
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W komitecie naukowym reprezentowani 
są w sposób zrównoważony uznani na 
całym świecie eksperci ze środowisk 
akademickich, przemysłu i organów 
sprawujących nadzór. Wspólnie 
członkowie komitetu naukowego posiadają 
konieczne naukowe kompetencje i 
specjalistyczną wiedzę obejmujące 
dziedzinę techniczną niezbędne do 
przedstawiania strategicznych naukowych 
zaleceń odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2.

2. W komitecie naukowym reprezentowani 
są w sposób zrównoważony uznani na 
całym świecie niezależni eksperci ze 
środowisk akademickich, ośrodków 
klinicznych i środowiska medycznego. 
Wspólnie członkowie komitetu naukowego 
posiadają konieczne naukowe kompetencje 
i specjalistyczną wiedzę obejmujące 
dziedzinę techniczną niezbędne do 
przedstawiania strategicznych naukowych 
zaleceń odnoszących się do wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2.

Or. en

Poprawka 210
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) doradza w sprawie priorytetów 
naukowych, które mają zostać zawarte w 
strategicznym programie badań, 
uwzględniając, w stosownych 
przypadkach, wyniki przeglądów 
prognozowych przeprowadzanych przez 
panel naukowy ds. zdrowia programu 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 211
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) doradza w sprawie priorytetów 
strategicznego programu badań;

Or. en

Poprawka 212
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) opracowuje zalecenia dla Komisji 
Europejskiej w sprawie śródokresowej 
oceny wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 
do dnia 31 grudnia 2017 r.

Or. fr
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Uzasadnienie

Komitet naukowy IMI2 powinien uczestniczyć w ocenie śródokresowej.

Poprawka 213
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przygotowuje roczne sprawozdanie i 
udostępnia je publicznie.

Or. en

Poprawka 214
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Porady komitetu naukowego bierze się 
należycie pod uwagę.

Or. en

Poprawka 215
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiedzenia komitetu naukowego są 
zwoływane co najmniej raz w roku. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący 

5. Posiedzenia komitetu naukowego są 
zwoływane co najmniej dwa razy w roku. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący 
komitetu. Projekt porządku dziennego, 
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komitetu. ostateczny porządek dzienny oraz 
protokoły posiedzeń publikowane są na 
stronie internetowej ITI.

Or. en

Poprawka 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiedzenia komitetu naukowego są 
zwoływane co najmniej raz w roku. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący 
komitetu.

5. Posiedzenia komitetu naukowego są 
zwoływane co najmniej dwa razy w roku. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący 
komitetu.

Or. en

Poprawka 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komitet naukowy regularnie 
otrzymuje informacje dotyczące zwłaszcza 
uczestnictwa w działaniach pośrednich 
finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo IMI2, wyników każdego 
zaproszenia i realizacji projektu, efektu 
synergii z innymi odpowiednimi 
programami Unii, wykonania budżetu 
IMI2 oraz upowszechnienia 
i wykorzystania wyników badań.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykonania zadania organu doradczego wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 komitet 
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naukowy powinien otrzymywać odpowiednie informacje dotyczące wszystkich istotnych 
spraw.

Poprawka 218
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład grupy przedstawicieli państw 
IMI2 wchodzi po jednym przedstawicielu 
każdego państwa członkowskiego i 
każdego kraju stowarzyszonego w ramach 
programu ramowego „Horyzont 2020”. 
Grupa wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego.

1. W skład grupy przedstawicieli państw
członkowskich ITI wchodzi po jednym 
przedstawicielu każdego państwa 
członkowskiego i każdego kraju 
stowarzyszonego w ramach programu 
ramowego „Horyzont 2020”. Grupa 
wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego, który jako jej 
przedstawiciel zasiada w Radzie 
Zarządzającej.

Or. en

Poprawka 219
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia grupy przedstawicieli państw 
zwoływane są co najmniej raz w roku. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący 
grupy. Przewodniczący Rady 
Zarządzającej i dyrektor wykonawczy lub 
ich przedstawiciele uczestniczą w 
posiedzeniach.

Posiedzenia grupy przedstawicieli państw 
zwoływane są co najmniej dwa razy w 
roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący 
grupy. Przewodniczący Rady 
Zarządzającej i dyrektor wykonawczy lub 
ich przedstawiciele uczestniczą w 
posiedzeniach. Projekt porządku 
dziennego, ostateczny porządek dzienny 
oraz protokoły posiedzeń publikowane są 
na stronie internetowej ITI.
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Or. en

Poprawka 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia grupy przedstawicieli państw 
zwoływane są co najmniej raz w roku. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący 
grupy. Przewodniczący Rady 
Zarządzającej i dyrektor wykonawczy lub 
ich przedstawiciele uczestniczą w 
posiedzeniach.

Posiedzenia grupy przedstawicieli państw 
zwoływane są co najmniej dwa razy w 
roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący 
grupy. Przewodniczący Rady 
Zarządzającej i dyrektor wykonawczy lub 
ich przedstawiciele uczestniczą w 
posiedzeniach.

Or. en

Poprawka 221
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący grupy przedstawicieli 
państw może zaprosić na jej posiedzenia 
inne osoby w charakterze obserwatorów, w 
szczególności przedstawicieli władz 
regionalnych Unii oraz przedstawicieli 
stowarzyszeń MŚP.

Przewodniczący grupy przedstawicieli 
państw może zaprosić na jej posiedzenia 
inne osoby w charakterze obserwatorów, w 
szczególności przedstawicieli władz 
regionalnych Unii oraz przedstawicieli 
stowarzyszeń MŚP, przedstawicieli 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i przedstawicieli organizacji pacjentów.

Or. en

Poprawka 222
Fiona Hall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) powiązań z programem ramowym 
„Horyzont 2020”;

c) zgodności z programem ramowym 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Grupa przedstawicieli państw 
regularnie otrzymuje informacje 
dotyczące zwłaszcza uczestnictwa 
w działaniach pośrednich finansowanych 
przez wspólne przedsiębiorstwo IMI2, 
wyników każdego zaproszenia i realizacji 
projektu, efektu synergii z innymi 
odpowiednimi programami Unii, 
wykonania budżetu IMI2 oraz 
upowszechnienia i wykorzystania 
wyników badań.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykonania zadania organu doradczego wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 grupa 
przedstawicieli państw powinna otrzymywać odpowiednie informacje dotyczące wszystkich 
istotnych spraw.

Poprawka 224
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Forum zainteresowanych stron 12. Komitet zainteresowanych stron

Or. en

Poprawka 225
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 12 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Forum zainteresowanych stron jest 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
stron z sektora prywatnego i publicznego, 
międzynarodowych grup interesu z państw 
członkowskich, krajów stowarzyszonych 
oraz innych państw.

1. Komitet zainteresowanych stron jest 
otwarty dla wszystkich zainteresowanych 
stron z sektora prywatnego i publicznego, 
międzynarodowych grup interesu z państw 
członkowskich i krajów stowarzyszonych.
W jego skład wchodzą przedstawiciele 
organizacji pacjentów, organizacje 
podmiotów opieki zdrowotnej oraz inne 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. Komitet wybiera spośród 
swoich członków dwóch przedstawicieli 
Rady Zarządzającej.

Or. en

Poprawka 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 12 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Forum zainteresowanych stron jest 
informowane o działaniach wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 oraz zachęcane do 
przedstawiania uwag.

2. Forum zainteresowanych stron jest 
regularnie informowane o działaniach 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2, 
zwłaszcza na temat uczestnictwa 
w działaniach pośrednich finansowanych 
przez wspólne przedsiębiorstwo IMI2, 



PE524.772v01-00 92/101 AM\1012280PL.doc

PL

wyników każdego zaproszenia i realizacji 
projektu, efektu synergii z innymi 
odpowiednimi programami Unii, 
wykonania budżetu IMI2 oraz 
upowszechnienia i wykorzystania 
wyników badań, oraz jest zachęcane do 
przedstawiania uwag.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykonania zadania organu doradczego wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 forum 
zainteresowanych stron powinno otrzymywać odpowiednie informacje dotyczące wszystkich 
istotnych spraw.

Poprawka 227
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 12 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Forum zainteresowanych stron jest 
informowane o działaniach wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 oraz zachęcane do 
przedstawiania uwag.

2. Komitet zainteresowanych stron jest 
informowany o działaniach wspólnego 
przedsiębiorstwa ITI oraz zachęcany do 
przedstawiania uwag, w tym na temat 
priorytetów strategicznego programu 
badań.

Or. en

Poprawka 228
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 12 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia forum zainteresowanych 
stron zwołuje dyrektor wykonawczy.

3. Posiedzenia komitetu zainteresowanych 
stron zwołuje się co najmniej raz na rok.
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Or. en

Poprawka 229
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkładów niepieniężnych członków 
innych niż Unia oraz partnerów 
stowarzyszonych lub podmiotów 
wchodzących w ich skład lub powiązanych 
z nimi, obejmujących koszty przez nich 
ponoszone podczas wprowadzania w życie 
działań pośrednich oraz w odniesieniu do 
organów doradczych, o których mowa w 
klauzuli 7 ust. 2 lit. q), o ile zostały 
przewidziane w rocznym planie pracy, 
pomniejszone o wkład wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 oraz wszelki inny 
wkład Unii w przedmiotowe koszty;

b) wkładów niepieniężnych członków 
innych niż Unia lub podmiotów 
wchodzących w ich skład lub powiązanych 
z nimi, mających siedzibę w Unii lub w 
państwach stowarzyszonych w ramach 
programu „Horyzont 2020”, 
obejmujących koszty przez nich ponoszone 
podczas wprowadzania w życie działań 
pośrednich oraz w odniesieniu do organów 
doradczych, o których mowa w klauzuli 7 
ust. 2 lit. q), o ile zostały przewidziane w 
rocznym planie pracy, pomniejszone o 
wkład wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 
oraz wszelki inny wkład Unii w 
przedmiotowe koszty;

Or. en

Poprawka 230
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) finansowego wkładu członków innych 
niż Unia oraz partnerów stowarzyszonych
lub podmiotów wchodzących w ich skład 
lub powiązanych z nimi, który może być 
wnoszony oprócz wkładów, o których 
mowa w lit. b), lub zamiast nich.

c) finansowego wkładu członków innych 
niż Unia lub podmiotów wchodzących w 
ich skład, który może być wnoszony 
oprócz wkładów, o których mowa w lit. b), 
lub zamiast nich.
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Or. en

Poprawka 231
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) finansowe wkłady członków i 
partnerów stowarzyszonych na poczet 
kosztów operacyjnych;

b) finansowe wkłady członków na poczet 
kosztów operacyjnych;

Or. en

Poprawka 232
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 14 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zobowiązania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 nie przekroczą 
dostępnych środków finansowych lub 
środków przeznaczonych na jego budżet 
przez członków i partnerów 
stowarzyszonych.

Zobowiązania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ITI nie przekroczą 
dostępnych środków finansowych lub 
środków przeznaczonych na jego budżet 
przez członków.

Or. en

Poprawka 233
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 14 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy członek wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 nie wykonuje 
swoich zobowiązań dotyczących 
uzgodnionego wkładu finansowego do 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2, 
dyrektor wykonawczy sporządza pismo w 
tej sprawie i ustala w nim rozsądny 
termin, w którym takie niewykonanie 
zobowiązania zostanie naprawione. W 
przypadku, gdy niewykonanie 
zobowiązania nie zostaje naprawione w 
takim terminie, dyrektor wykonawczy 
zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej, 
która podejmuje decyzję, czy członek 
niedopełniający swoich zobowiązań 
powinien zostać pozbawiony członkostwa, 
czy też należy zastosować inne środki do 
czasu wykonania przezeń zobowiązań. W 
przypadku każdego członka, który nie 
wykonuje swoich zobowiązań Rada 
Zarządzająca może w pierwszej kolejności 
zawiesić jego prawo do głosowania po 
uprzednim jego wysłuchaniu i 
przedstawieniu mu propozycji procedury 
naprawczej.

Or. fr

Poprawka 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 17 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 nie podlegają 
kontroli Trybunału Obrachunkowego.

skreślony

Or. en
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Poprawka 235
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 17 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 nie podlegają 
kontroli Trybunału Obrachunkowego.

skreślony

Or. fr

Poprawka 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 17 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 
przedstawia Komisji sprawozdania roczne 
zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012.

3. Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 
przedstawia Komisji i władzom 
budżetowym sprawozdania roczne.

W terminie dwóch miesięcy od 
zakończenia każdego roku budżetowego 
dyrektor wykonawczy przedstawia 
Trybunałowi Obrachunkowemu roczne 
sprawozdanie finansowe oraz bilans 
dotyczące poprzedniego roku. Trybunał 
Obrachunkowy może przeprowadzać 
inspekcje, w tym także kontrole na 
miejscu.

Or. en

Poprawka 237
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 17 – punkt 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezależny organ kontrolny bada 
sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2, jak określono w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

4. Trybunał Obrachunkowy w ramach 
procedury udzielania absolutorium bada 
sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2. W swoich pracach 
Trybunał uwzględnia wyniki prac
niezależnego organu kontrolnego,
któremu zostanie powierzone zadanie 
przedstawienia opinii, o której mowa w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 Parlamentu
Europejskiego i Rady;

Or. fr

Poprawka 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 17 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezależny organ kontrolny bada 
sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2, jak określono w 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

4. Trybunał Obrachunkowy bada 
sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 zgodnie z art. 287 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 17 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Trybunał Obrachunkowy sporządza 
specjalne sprawozdanie roczne w sprawie 
wspólnego przedsiębiorstwa IMI2.
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Or. en

Poprawka 240
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 może przyjąć
regulamin służacy do zapobiegania 
konfliktom interesów i zarządzania nimi 
mający zastosowanie w odniesieniu do 
jego członków, partnerów 
stowarzyszonych, organów i personelu. W 
przedmiotowym regulaminie wprowadza 
się zapis o unikaniu konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedstawicieli członków 
pełniących funkcje w Radzie 
Zarządzającej.

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa ITI przyjmuje regulamin 
służący do zapobiegania konfliktom 
interesów i zarządzania nimi mający 
zastosowanie w odniesieniu do jego 
członków, organów i personelu. W 
przedmiotowym regulaminie wprowadza 
się zapis o unikaniu konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedstawicieli pełniących 
funkcje w Radzie Zarządzającej i 
komitecie naukowym. W regulaminie 
precyzuje się zwłaszcza szczegółowe 
informacje, które należy opublikować w 
oświadczeniu o całej działalności 
zawodowej, oświadczeniu majątkowym i 
oświadczeniu o braku konfliktu interesów.

Or. en

Poprawka 241
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 może przyjąć
regulamin służacy do zapobiegania 
konfliktom interesów i zarządzania nimi 
mający zastosowanie w odniesieniu do 
jego członków, partnerów 
stowarzyszonych, organów i personelu. W 

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 przyjmuje
regulamin służący do zapobiegania 
konfliktom interesów i zarządzania nimi 
mający zastosowanie w odniesieniu do 
jego członków, partnerów 
stowarzyszonych, organów i personelu. W 



AM\1012280PL.doc 99/101 PE524.772v01-00

PL

przedmiotowym regulaminie wprowadza 
się zapis o unikaniu konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedstawicieli członków 
pełniących funkcje w Radzie 
Zarządzającej.

przedmiotowym regulaminie wprowadza 
się zapis o unikaniu konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedstawicieli członków 
pełniących funkcje w Radzie 
Zarządzającej.

Or. en

Poprawka 242
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 20 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 może przyjąć
regulamin służacy do zapobiegania 
konfliktom interesów i zarządzania nimi 
mający zastosowanie w odniesieniu do 
jego członków, partnerów 
stowarzyszonych, organów i personelu. W 
przedmiotowym regulaminie wprowadza 
się zapis o unikaniu konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedstawicieli członków 
pełniących funkcje w Radzie 
Zarządzającej.

2. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 przyjmuje
regulamin służący do zapobiegania 
konfliktom interesów i zarządzania nimi 
mający zastosowanie w odniesieniu do 
jego członków, partnerów 
stowarzyszonych, organów i personelu. W 
przedmiotowym regulaminie wprowadza 
się zapis o unikaniu konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedstawicieli członków 
pełniących funkcje w Radzie 
Zarządzającej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przyjąć regulamin służący zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzania nimi,
mający zastosowanie do jego członków, partnerów stowarzyszonych, organów i personelu. 
Nie może to być tylko zwykła możliwość.

Poprawka 243
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 21 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 podlega 
likwidacji na zakończenie okresu, o którym 
mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

1. Wspólne przedsiębiorstwo ITI podlega 
likwidacji na zakończenie okresu, o którym 
mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia 
lub jeśli ocena wykaże, że cele tego 
przedsiębiorstwa nie są realizowane.

Or. en

Poprawka 244
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 21 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podczas likwidacji wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 jego majątek jest 
wykorzystywany na pokrycie jego 
zobowiązań oraz kosztów związanych 
z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka 
jest rozdzielana pomiędzy członków 
wspólnego przedsięwzięcia w czasie 
likwidacji proporcjonalnie do sumy 
wkładów finansowych wniesionych na 
rzecz wspólnego przedsiębiorstwa IMI2. 
Wszelka nadwyżka przekazana Unii 
zostaje zwrócona do budżetu Unii.

4. Podczas likwidacji wspólnego 
przedsiębiorstwa IMI2 jego majątek jest 
wykorzystywany na pokrycie jego 
zobowiązań oraz kosztów związanych 
z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka 
jest rozdzielana pomiędzy członków 
wspólnego przedsięwzięcia w czasie 
likwidacji proporcjonalnie do sumy 
wkładów finansowych wniesionych na 
rzecz wspólnego przedsiębiorstwa IMI2.
Wszelka nadwyżka przekazana zostaje 
zwrócona do budżetu Unii i przeznaczona 
na program szczegółowy wdrażający 
program ramowy „Horyzont 2020”.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest rzeczą logiczną, że wszelkie ewentualne nadwyżki powinny zostać przekazane na 
program ramowy „Horyzont 2020”.

Poprawka 245
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 21 – punkt 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ewentualne wyniki badań przypisuje 
się Europejskiej Federacji Producentów 
Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych 
(EFPIA).

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ ewentualne wyniki mają swoje naukowe źródło w federacji EFPIA, jest rzeczą 
logiczną, że w przypadku likwidacji IMI2 należą one do niej.


