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Poprawka 18
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014 – 2020) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 
2013 r.20 (zwany dalej „programem 
»Horyzont 2020«”) ma na celu osiągnięcie 
większego wpływu na badania i innowacje 
poprzez przyczynienie się do wzmocnienia 
partnerstw publiczno-publicznych, w tym
poprzez udział Unii w programach 
podjętych przez kilka państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 Traktatu.

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

__________________ __________________
20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”].

20 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego tekstu kładzie nacisk na istotne zasady uzgodnione podczas negocjacji 
w sprawie programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do partnerstw publiczno-publicznych 
i ich rezultatów.

Poprawka 19
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W kwietniu 2012 r. Komisja 
przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z oceny 
śródokresowej wspólnego programu 
Eurostars22, przeprowadzonej przez grupę 
niezależnych ekspertów dwa lata po 
rozpoczęciu tego programu. W ogólnej 
opinii ekspertów program Eurostars spełnia 
swoje cele, zapewnia wartość dodaną 
europejskim małym i średnim 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność w zakresie badań (zwanym 
dalej „MŚP”) i powinien być 
kontynuowany po 2013 r. Wydano szereg 
zaleceń dotyczących ulepszenia tego 
programu, głównie w odniesieniu do 
potrzeby dalszej integracji programów 
krajowych i poprawy działalności 
operacyjnej, aby uzyskać krótszy czas 
oczekiwania na zawarcie umowy i 
zwiększyć przejrzystość procedur.

(4) W kwietniu 2012 r. Komisja 
przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z oceny 
śródokresowej wspólnego programu 
Eurostars22, przeprowadzonej przez grupę 
niezależnych ekspertów dwa lata po 
rozpoczęciu tego programu. W ogólnej 
opinii ekspertów program Eurostars spełnia 
swoje cele, zapewnia wartość dodaną 
europejskim małym i średnim 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność w zakresie badań (zwanym 
dalej „MŚP”) i powinien być 
kontynuowany po 2013 r. Uważa się 
również, że program odpowiada pewnym 
realnym potrzebom MŚP prowadzących 
działalność badawczo-rozwojową, 
spowodował wpłynięcie dużej liczby 
wniosków, zaś liczba spełniających 
kryteria projektów przekroczyła pierwotny 
budżet. Wydano szereg zaleceń 
dotyczących ulepszenia tego programu, 
głównie w odniesieniu do potrzeby dalszej 
integracji programów krajowych i poprawy 
działalności operacyjnej, aby uzyskać 
krótszy czas oczekiwania na zawarcie 
umowy i zwiększyć przejrzystość 
procedur.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186 z dnia 8 kwietnia 2011 
r.

22 COM(2011) 0186 z dnia 8 kwietnia 2011 
r.

Or. ro

Poprawka 20
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z decyzją Rady 2013/…/UE z 
dnia ... 2013 r. ustanawiającą program 
szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014 – 2020)24 wsparcia można udzielić 
na rzecz działania opartego na wspólnym 
programie Eurostars i przekształcającym 
go w kierunku wskazanym w jego ocenie 
śródokresowej.

(6) Zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
.../2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiającym 
program „Horyzont 2020” oraz decyzją 
Rady 2013/…/UE z dnia ... 2013 r. 
ustanawiającą program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014 – 2020)24

wsparcia można udzielić na rzecz działania 
opartego na wspólnym programie 
Eurostars i przekształcającym go w 
kierunku wskazanym w jego ocenie 
śródokresowej.

__________________ __________________
24 Dz.U. … [program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020”].

24 Dz.U. … [program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020”].

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Program Eurostars-2, dostosowany do 
strategii „Europa 2020”, powiązanej 
inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”25

i do „Wzmocnionego partnerstwa w 
ramach europejskiej przestrzeni badawczej 
na rzecz doskonałości i wzrostu 
gospodarczego”26, będzie miał na celu 
wspieranie MŚP prowadzących działalność 
w zakresie badań poprzez 

(7) Program Eurostars-2, dostosowany do 
strategii „Europa 2020”, powiązanej 
inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”25

i do „Wzmocnionego partnerstwa w 
ramach europejskiej przestrzeni badawczej 
na rzecz doskonałości i wzrostu 
gospodarczego”26, będzie miał na celu 
wspieranie MŚP prowadzących działalność 
w zakresie badań poprzez 
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współfinansowanie ich prorynkowych 
projektów badawczych we wszelkich 
dziedzinach. W związku z tym w 
połączeniu z działaniami w ramach celu 
„Najnowocześniejsze i wspomagające 
technologie” określonego w programie 
„Horyzont 2020” program ten przyczyni 
się do osiągnięcia celów części tego 
programu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle”, tj. do przyspieszenia rozwoju 
technologii i innowacji, które zapewnią 
podstawy działania przedsiębiorstwom 
przyszłości i pomogą innowacyjnym 
europejskim MŚP przeobrazić się w firmy 
wiodące na rynku światowym. W ramach
udoskonaleń w stosunku do poprzedniego 
programu Eurostars w programie 
Eurostars-2 należy położyć nacisk na 
skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie 
dotacji, silniejszą integrację oraz lżejszą, 
przejrzystą i efektywniejszą administrację 
przynoszącą w ostatecznym rozrachunku 
korzyści MŚP prowadzącym działalność w 
zakresie badań.

współfinansowanie ich prorynkowych 
projektów badawczych we wszelkich 
dziedzinach. W związku z tym w 
połączeniu z działaniami w ramach celu 
„Najnowocześniejsze i wspomagające 
technologie” określonego w programie 
„Horyzont 2020” program ten przyczyni 
się do osiągnięcia celów części tego 
programu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle”, tj. do przyspieszenia rozwoju 
technologii i innowacji, które zapewnią 
podstawy działania przedsiębiorstwom 
przyszłości i pomogą innowacyjnym 
europejskim MŚP przeobrazić się w firmy 
wiodące na rynku światowym. W ramach 
udoskonaleń w stosunku do poprzedniego 
programu Eurostars w programie 
Eurostars-2 należy położyć nacisk na 
skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie 
dotacji, silniejszą integrację oraz lżejszą, 
przejrzystą i efektywniejszą administrację 
przynoszącą w ostatecznym rozrachunku 
korzyści MŚP prowadzącym działalność w 
zakresie badań. Zachowanie oddolnego 
charakteru oraz ukierunkowanego na 
potrzeby przedsiębiorstw programu 
skupiającego się głównie na potencjale 
rynku, tak jak w poprzednim programie 
Eurostars, stanowi klucz do powodzenia 
programu Eurostars-2.

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

25 COM(2010)0546 final z dnia 6 
października 2010 r.

26 COM(2012)0392 final z dnia 17 lipca 
2012 r.

26 COM(2012)0392 final z dnia 17 lipca 
2012 r.

Or. en

Uzasadnienie

Dwoma kluczowymi elementami stojącymi za powodzeniem programu Eurostars były jego 
oddolny charakter oraz program ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw.

Poprawka 22
Christian Ehler



AM\1012407PL.doc 7/22 PE524.786v01-00

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W perspektywie ogólnego celu 
programu „Horyzont 2020” 
zakładającego osiągnięcie większej 
prostoty i harmonizacji możliwości 
finansowania badań i rozwoju na szczeblu 
europejskim, czas trwania wszystkich 
partnerstw publiczno-publicznych 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” powinien być spójny z 
czasem trwania programu ramowego, aby 
uniknąć różnych, równoległych zbiorów 
zasad oraz powiązanych z nimi 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
dla przyszłych uczestników.

Or. en

Poprawka 23
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uczestniczące państwa zamierzają 
wnosić wkład w realizację programu 
Eurostars-2 przez czas trwania tego 
programu (lata 2014 – 2024).

(9) Uczestniczące państwa zamierzają 
wnosić wkład w realizację programu 
Eurostars-2 przez czas trwania tego 
programu (lata 2014 – 2020).

Or. en

Uzasadnienie

Równoległe wydawanie zaproszeń przez dwie generacje partnerstw publiczno-publicznych 
począwszy od 2020 r. pociąga za sobą koszty administracyjne, zwiększa stopień złożoności 
finansowania badań przez UE i przysłania faktyczne wydatkowane rocznie kwoty 
finansowania. Czas działania partnerstw publiczno-publicznych należy zatem dostosować do 
czasu działania programu „Horyzont 2020” i przyszłych programów ramowych.
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Poprawka 24
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Jakiekolwiek państwo członkowskie 
sieci EUREKA lub państwo stowarzyszone 
niebędące stowarzyszonym w ramach 
programu „Horyzont 2020” może stać się 
państwem uczestniczącym programu 
Eurostars-2.

Or. en

Poprawka 25
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „MŚP prowadzące działalność w 
zakresie badań” oznacza MŚP, które 
reinwestuje co najmniej 10% swojego 
obrotu w działania badawczo-rozwojowe 
lub przeznacza co najmniej 10%
ekwiwalentu pełnego czasu pracy na takie 
działania.

2) „MŚP prowadzące działalność w 
zakresie badań i rozwoju” oznacza MŚP, 
które reinwestuje co najmniej 10% 
swojego obrotu w działania badawczo-
rozwojowe lub przeznacza co najmniej 
10% swojego ekwiwalentu pełnego czasu 
pracy na takie działania, lub posiada co 
najmniej pięć takich ekwiwalentów 
pełnego czasu pracy (dla MŚP 
posiadających nie więcej niż sto
ekwiwalentów pełnego czasu pracy) albo 
dziesięć takich ekwiwalentów pełnego 
czasu pracy (dla MŚP posiadających 
ponad sto ekwiwalentów pełnego czasu 
pracy).

Or. en
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Poprawka 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „MŚP prowadzące działalność w 
zakresie badań” oznacza MŚP, które 
reinwestuje co najmniej 10% swojego 
obrotu w działania badawczo-rozwojowe 
lub przeznacza co najmniej 10% 
ekwiwalentu pełnego czasu pracy na takie 
działania.

2) „MŚP prowadzące działalność w 
zakresie badań” oznacza MŚP, które 
reinwestuje co najmniej 10% swojego 
obrotu w działania badawczo-rozwojowe 
lub przeznacza co najmniej 10% 
ekwiwalentu pełnego czasu pracy na takie 
działania, lub przeznacza co najmniej pięć
ekwiwalentów pełnego czasu pracy (dla 
MŚP posiadających nie więcej niż sto
ekwiwalentów pełnego czasu pracy) albo 
dziesięć ekwiwalentów pełnego czasu 
pracy (dla MŚP posiadających ponad sto
ekwiwalentów pełnego czasu pracy) na 
działania związane z badaniami i 
rozwojem.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znaczące wsparcie dla sektorów tradycyjnych, takich jak 
rękodzieło czy agrobiznes, które są z reguły pracochłonne i w ich ramach niewiele 
ekwiwalentów pełnego czasu pracy przeznacza się na badania i rozwój (poniżej 10%), oraz 
umożliwienie im uczestniczenia w międzynarodowych programach współpracy w zakresie 
badań i rozwoju.

Poprawka 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „MŚP prowadzące działalność w 
zakresie badań” oznacza MŚP, które 
reinwestuje co najmniej 10% swojego 
obrotu w działania badawczo-rozwojowe 
lub przeznacza co najmniej 10% 

2) „MŚP prowadzące działalność w 
zakresie badań i rozwoju” oznacza MŚP, 
które reinwestuje co najmniej 10% 
swojego obrotu w działania badawczo-
rozwojowe lub przeznacza co najmniej 
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ekwiwalentu pełnego czasu pracy na takie 
działania.

10% swojego ekwiwalentu pełnego czasu 
pracy na takie działania, lub posiada co 
najmniej pięć takich ekwiwalentów 
pełnego czasu pracy (dla MŚP 
posiadających nie więcej niż sto
ekwiwalentów pełnego czasu pracy) albo 
dziesięć takich ekwiwalentów pełnego 
czasu pracy (dla MŚP posiadających 
ponad sto ekwiwalentów pełnego czasu 
pracy).

Or. en

Uzasadnienie

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Poprawka 28
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania realizowane są poprzez
transnarodową współpracę MŚP 
prowadzących działalność w zakresie 
badań między samymi MŚP lub między 
MŚP a innymi podmiotami łańcucha 
innowacji (np. uczelniami, organizacjami 
badawczymi);

a) działania realizowane są przez MŚP 
prowadzące działalność w zakresie badań 
bądź planujące podjęcie działalności 
badawczej oraz zainwestowanie co 
najmniej 10% z zysków w badania 
naukowe i innowacje, w drodze 
współpracy transnarodowej między 
samymi MŚP lub między MŚP a innymi 
podmiotami łańcucha innowacji (np. 
uczelniami, organizacjami badawczymi);

Or. ro
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Poprawka 29
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jakiekolwiek państwo członkowskie 
sieci EUREKA lub państwo stowarzyszone 
niebędące stowarzyszonym w ramach 
programu „Horyzont 2020” może stać się 
państwem uczestniczącym programu 
Eurostars-2, jeśli spełni warunek 
ustanowiony w art. 6 ust. 1 lit. c). Te 
państwa członkowskie sieci EUREKA i 
państwa stowarzyszone, które spełniają 
ten warunek, uznaje się za uczestniczące 
państwa do celów niniejszej decyzji. Tym 
państwom uczestniczącym nie przysługuje 
wkład finansowy Unii w ramach
programu Eurostars-2.

Or. en

Poprawka 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jakiekolwiek państwo członkowskie 
sieci EUREKA lub państwo stowarzyszone 
niebędące stowarzyszonym w ramach 
programu „Horyzont 2020” może stać się 
państwem uczestniczącym programu 
Eurostars-2, jeśli spełni warunek 
ustanowiony w art. 6 ust. 1 lit. c). Te 
państwa członkowskie sieci EUREKA i 
państwa stowarzyszone, które spełniają 
ten warunek, uznaje się za uczestniczące 
państwa do celów niniejszej decyzji. Tym 
państwom uczestniczącym nie przysługuje 
wkład finansowy Unii w ramach 
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programu Eurostars-2.

Or. en

Uzasadnienie

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Poprawka 31
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jakiekolwiek państwo członkowskie 
sieci EUREKA lub państwo stowarzyszone 
niebędące stowarzyszonym w ramach 
programu „Horyzont 2020” może stać się 
państwem uczestniczącym programu 
Eurostars-2, jeśli spełni warunek 
ustanowiony w art. 6 ust. 1 lit. c). Te 
państwa członkowskie sieci EUREKA i 
państwa stowarzyszone, które spełniają 
ten warunek, uznaje się za uczestniczące 
państwa do celów niniejszej decyzji. Tym 
państwom uczestniczącym nie przysługuje 
wkład finansowy Unii w ramach 
programu Eurostars-2.

Or. en

Poprawka 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
2a. Jakiekolwiek państwo członkowskie 
sieci EUREKA lub państwo stowarzyszone 
niebędące stowarzyszonym w ramach 
programu „Horyzont 2020” może stać się 
państwem uczestniczącym programu 
Eurostars-2, jeśli spełni warunek 
ustanowiony w art. 6 ust. 1 lit. c). Te 
państwa członkowskie sieci EUREKA i 
państwa stowarzyszone, które spełniają 
ten warunek, uznaje się za uczestniczące 
państwa do celów niniejszej decyzji. Tym 
państwom uczestniczącym nie przysługuje 
wkład finansowy Unii w ramach 
programu Eurostars-2.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że Eurostars jest wspólnym programem Komisji Europejskiej i EUREKA, państwa 
członkowskie sieci EUREKA oraz państwa z nią stowarzyszone powinny mieć prawo do 
uczestniczenia w programie Eurostars-2 jako partner.

Poprawka 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
łącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
programu Eurostars-2 wynosi 287 mln 
EUR30. Wkład wnoszony jest ze środków 
budżetu ogólnego Unii przydzielonych na 
odpowiednie części programu 
szczegółowego wdrażającego program 
„Horyzont 2020” ustanowionego na mocy 
decyzji … /2013/UE zgodnie z art. 58 ust. 
1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
łącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
programu Eurostars-2 wynosi 251,125 mln 
EUR30. Wkład wnoszony jest ze środków 
budżetu ogólnego Unii przydzielonych na 
cel „Innowacje w MŚP” w ramach
programu szczegółowego wdrażającego 
program „Horyzont 2020” ustanowionego 
na mocy decyzji … /2013/UE zgodnie z 
art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 
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rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

__________________ __________________
30 Kwota ta ma charakter orientacyjny i 
będzie zależała od ostatecznej kwoty 
uzgodnionej przez Dyrekcję Generalną ds. 
Badań Naukowych i Innowacji w 
odniesieniu do celu „Innowacje w MŚP” w 
ramach części 2 – „Wiodąca pozycja w 
przemyśle”, którą to kwotę zatwierdzi 
władza budżetowa w ostatecznej wersji 
oceny skutków finansowych regulacji.

30 Kwota ta ma charakter orientacyjny i 
będzie zależała od ostatecznej kwoty 
uzgodnionej przez Dyrekcję Generalną ds. 
Badań Naukowych i Innowacji w 
odniesieniu do celu „Innowacje w MŚP” w 
ramach części 2 – „Wiodąca pozycja w 
przemyśle”, którą to kwotę zatwierdzi 
władza budżetowa w ostatecznej wersji 
oceny skutków finansowych regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje zmniejszenie budżetu partnerstw publiczno-publicznych i 
partnerstw prywatno-publicznych o 12,5% na skutek ogólnego ograniczenia puli finansowej 
programu „Horyzont 2020” w WRF, aby nie naruszyć delikatnej równowagi między 
finansowaniem wspólnych badań z jednej strony a finansowaniem partnerstw z drugiej strony. 
Ponadto należy uwzględnić szczególne źródło finansowania w ramach programu ramowego 
„Horyzont 2020”.

Poprawka 34
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład Unii jest równy jednej trzeciej 
wkładów uczestniczących państw, o 
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), przy 
czym nie przekracza kwoty maksymalnej 
określonej w ust. 1. Przeznaczony jest on 
na pokrycie kosztów administracyjnych i 
operacyjnych.

2. Zasadniczo wkład Unii jest równy 
jednej trzeciej wkładów uczestniczących 
państw, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. 
a), przy czym nie przekracza kwoty 
maksymalnej określonej w ust. 1. 
Przeznaczony jest on na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych. Należy 
zapewnić pewną elastyczność 
poszczególnych zaproszeń do składania 
wniosków na wypadek, gdyby w trakcie 
czasu trwania programu zaszła potrzeba 
dostosowania stawki wkładu Unii. W 
takim przypadku wkład Unii może 
wzrosnąć maksymalnie do połowy 
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wartości wkładów państw 
uczestniczących.

Or. en

Poprawka 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład Unii jest równy jednej trzeciej
wkładów uczestniczących państw, o 
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), przy 
czym nie przekracza kwoty maksymalnej 
określonej w ust. 1. Przeznaczony jest on 
na pokrycie kosztów administracyjnych i 
operacyjnych.

2. Wkład Unii jest równy maksymalnie 
połowie wkładów uczestniczących państw, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), przy 
czym nie przekracza kwoty maksymalnej 
określonej w ust. 130a. Przeznaczony jest 
on na pokrycie kosztów operacyjnych, w 
tym kosztów oceny wniosków, jak również 
kosztów administracyjnych.

__________________
30a Wkład Unii w wysokości połowy 
wkładów państw uczestniczących 
odpowiada maksymalnej stawce 33%.

Or. en

Poprawka 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład Unii jest równy jednej trzeciej
wkładów uczestniczących państw, o 
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), przy 
czym nie przekracza kwoty maksymalnej 
określonej w ust. 1. Przeznaczony jest on 
na pokrycie kosztów administracyjnych i 
operacyjnych.

2. Wkład Unii jest równy maksymalnie 
połowie wkładów uczestniczących państw, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), przy 
czym nie przekracza kwoty maksymalnej 
określonej w ust. 1. Przeznaczony jest on 
na pokrycie kosztów operacyjnych, w tym 
kosztów oceny wniosków, jak również 
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kosztów administracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Inne programy objęte art. 185 (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) mają znacznie wyższą stawkę 
maksymalną, która odpowiada 50% całości funduszy publicznych (100% w porównaniu z 
funduszami państw członkowskich), w porównaniu z 25% w przypadku Eurostars 2. Stawka 
maksymalna 33% dla Eurostars 2 (co stanowi do 50% funduszy państw członkowskich) 
zapewniłaby bardziej sprawiedliwe traktowanie wszystkich programów z art. 185. Stawka 
maksymalna będzie elastyczna i dostosowywana przez grupę wysokiego szczebla ds. 
programu Eurostars-2 w trakcie czasu trwania programu, tak aby możliwe było osiągnięcie 
sukcesu.

Poprawka 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na pokrycie kosztów administracyjnych 
programu Eurostars-2 można wykorzystać 
maksymalnie 2% wkładu finansowego 
Unii. Uczestniczące państwa pokrywają 
wszelkie inne koszty administracyjne 
niezbędne do realizacji programu 
Eurostars-2.

3. Na pokrycie kosztów administracyjnych 
i kosztów oceny projektów programu 
Eurostars-2 można wykorzystać 
maksymalnie 6% wkładu finansowego 
Unii. Uczestniczące państwa pokrywają 
krajowe koszty administracyjne niezbędne 
do realizacji programu Eurostars-2.

Or. en

Poprawka 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na pokrycie kosztów administracyjnych 
programu Eurostars-2 można wykorzystać 
maksymalnie 2% wkładu finansowego 
Unii. Uczestniczące państwa pokrywają 

3. Na pokrycie kosztów administracyjnych 
programu Eurostars-2 można wykorzystać 
maksymalnie 4% wkładu finansowego 
Unii. Uczestniczące państwa pokrywają 
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wszelkie inne koszty administracyjne 
niezbędne do realizacji programu 
Eurostars-2.

krajowe koszty administracyjne niezbędne 
do realizacji programu Eurostars-2.

Or. en

Uzasadnienie

Szacuje się, że koszty organu wykonawczego (Sekretariat EUREKA) osiągną kwotę 19 
milionów euro w okresie 2014 – 2023, z czego 11 milionów euro pokryje koszty 
administracyjne a 8 milionów euro koszty oceny. W związku z powyższym proponuje się, aby 
do 4% wkładu WE przeznaczono na koszty administracyjne (4% z 287 milionów euro = 11,5 
miliona euro). Koszty oceny są uważane za koszty operacyjne, dlatego też trzeba 
doprecyzować, że są one pokrywane w pełni przez maksymalną stawkę wkładu WE.

Poprawka 39
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wykazania przez uczestniczące 
państwa, że ustanowiły program 
Eurostars-2 zgodnie z celami i 
priorytetami badawczymi „Innowacji 
MŚP” zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
.../2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia ... 2013 r. ustanawiającym program 
szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014 – 2020);

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wykazania przez uczestniczące 
państwa reprezentowane przez Sekretariat 
EUREKA, że ustanowiły program 
Eurostars-2 zgodnie z podejściem 
oddolnym Eurostars-2.

Or. en

Poprawka 41
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wykazania przez uczestniczące 
państwa, że ustanowiły program 
Eurostars-2 zgodnie z ogólnymi zasadami 
mającymi zastosowanie do programu 
ramowego „Horyzont 2020”;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 42
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) wykazania przez uczestniczące 
państwa, że ustanowiły program 
Eurostars-2 zgodnie z warunkami 
ustanowionymi w art. 20 rozporządzenia 
(UE) nr .../2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia ... 2013 r. 
ustanawiającego program „Horyzont 
2020”;

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego tekstu kładzie nacisk na istotne zasady uzgodnione podczas negocjacji 
w sprawie programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do partnerstw publiczno-publicznych 
i ich rezultatów.

Poprawka 43
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykazania przez sekretariat sieci 
EUREKA jego zdolności do realizacji 
programu Eurostars-2, w tym odbierania, 
przydzielania i monitorowania wkładu 
finansowego Unii, w ramach zarządzania 
pośredniego budżetem Unii zgodnie z art. 
58, 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012;

d) wykazania przez sekretariat sieci 
EUREKA jego zdolności do realizacji 
programu Eurostars-2, w tym odbierania, 
przydzielania i monitorowania wkładu 
finansowego Unii, w ramach zarządzania 
pośredniego budżetem Unii zgodnie z art. 
58, 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012, przy jednoczesnym pełnym 
przestrzeganiu oddolnego podejścia 
programu Eurostars-2;

Or. en

Poprawka 44
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) waloryzacji w oparciu o krajowe 
parametry odniesienia wkładów 
rzeczowych wniesionych przez 
administracje publiczne a w szczególności 
przez publiczne ośrodki badawcze. 

Or. it

Poprawka 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgodnie z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji ustanowionymi w art. 60 
ust. 1 i art. 128 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 966/2012 (UE, Euratom) 
zaproszenia do składania wniosków 
organizowane przez Eurostars-2 są 
publikowane na internetowym portalu dla 
uczestników programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
programu Eurostars-2. Komisja sporządza 
sprawozdanie z tej oceny, które zawiera 
wnioski i uwagi Komisji. Komisja 
przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
programu Eurostars-2. Komisja sporządza 
sprawozdanie z tej oceny, które zawiera 
wnioski i uwagi Komisji. Komisja 
przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r. Ocena śródokresowa 
Eurostars-2 stanowi część oceny 
śródokresowej programu ramowego 
„Horyzont 2020” i jest wraz z nią 
dokonywana.

Or. en

Poprawka 47
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Po zatwierdzeniu listy rankingowej 
każde uczestniczące państwo finansuje 
swoich krajowych uczestników tych 
projektów wybranych do finansowania, 
działając za pośrednictwem wyznaczonego 
krajowego organu finansującego i 
dokładając wszelkich starań, aby zapewnić 
sfinansowanie projektów zajmujących 
pierwsze 50 miejsc na liście rankingowej 
oraz co najmniej 50 – 75 % projektów 
plasujących się powyżej progów. Wkład 
finansowy dla uczestników jest obliczany 
zgodnie z zasadami finansowania 
programów krajowych poszczególnych 
państw uczestniczących w programie 
Eurostars-2. Sekretariat sieci EUREKA 
przekazuje wkład finansowy Unii 
krajowym organom finansującym, pod 

8. Po zatwierdzeniu listy rankingowej 
każde uczestniczące państwo finansuje 
swoich krajowych uczestników tych 
projektów wybranych do finansowania, 
działając za pośrednictwem wyznaczonego 
krajowego organu finansującego i 
dokładając wszelkich starań, aby zapewnić 
sfinansowanie projektów zajmujących 
pierwsze 100 miejsc na liście rankingowej
oraz co najmniej 65 – 75 % projektów 
plasujących się powyżej progów. Wkład 
finansowy dla uczestników jest obliczany 
zgodnie z zasadami finansowania 
programów krajowych poszczególnych 
państw uczestniczących w programie 
Eurostars-2. Sekretariat sieci EUREKA
przekazuje wkład finansowy Unii 
krajowym organom finansującym, pod 
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warunkiem że organy te wpłaciły swój 
wkład finansowy na rzecz projektów.

warunkiem że organy te wpłaciły swój 
wkład finansowy na rzecz projektów.

Or. ro


