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Poprawka 222
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji ustawodawczej
Odwołanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

- uwzględniając Konwencję Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych ratyfikowaną przez 
UE w dniu 23 grudnia 2010 r.,

Or. en

Poprawka 223
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu.
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez
wspieranie Unii, by stała się wiodącą na 
świecie, konkurencyjną gospodarką 
opartą na wiedzy, również w odniesieniu 
do jej przemysłu. Szczególnie ośrodki 
doskonałości i badania pionierskie mają 
zasadnicze znaczenie dla przyciągnięcia 
dalszych inwestycji prywatnych w badania 
naukowe oraz dla pobudzenia wzrostu 
gospodarczego, czyniąc Unię bardziej 
konkurencyjną i przyspieszając jej 
transformację w społeczeństwo oparte na 
wiedzy. Dążąc do osiągnięcia tych celów, 
Unia powinna prowadzić działania w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
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optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

Or. en

Poprawka 224
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu. 
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców obu płci, 
przy zapewnieniu im takiego samego 
traktowania z punktu widzenia prawnego i 
zawodowego, oraz wiedzy naukowej i 
technologii, a także poprzez zachęcanie do 
zwiększania konkurencyjności Unii i jej 
przemysłu. Dla osiągnięcia tych celów 
Unia powinna prowadzić działania na rzecz 
realizacji badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji, wspierania współpracy 
międzynarodowej, rozpowszechniania i 
optymalizacji wyników oraz wspierania 
szkoleń i mobilności ze względu na 
konieczność stworzenia wzoru naukowca 
europejskiego.

Or. it

Poprawka 225
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy (1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
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naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu. 
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu. 
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność. Celem Unii jest jak 
najlepsze wykorzystanie potencjału 
intelektualnego państw Unii poprzez 
właściwą dystrybucję środków 
finansowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Potencjał intelektualny jest równomiernie rozłożony w całej Unii, natomiast aktualny 
potencjał badawczy nie.

Poprawka 226
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu.
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania poziomu 
zrównoważonego charakteru, 
konkurencyjności i odporności Unii i jej 
przemysłu. Dążąc do osiągnięcia tych 
celów, Unia powinna prowadzić działania 
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innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i innowacji, promować 
współpracę międzynarodową, 
upowszechniać i optymalizować wyniki 
oraz promować szkolenia i mobilność.

Or. en

Poprawka 227
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu.
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu.
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań i innowacji, rozwoju 
technologicznego i demonstracji, 
promować współpracę międzynarodową, 
upowszechniać i optymalizować wyniki 
oraz promować szkolenia i mobilność.

Or. en

Poprawka 228
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem Unii jest również zapewnienie 
warunków niezbędnych dla 

(2) Celem Unii jest również zapewnienie 
warunków niezbędnych dla 
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konkurencyjności przemysłu Unii. W 
związku z tym podejmowane działanie 
powinno zmierzać do wspierania lepszego 
wykorzystania potencjału przemysłowego 
polityki w zakresie innowacji, badań 
naukowych i rozwoju technologicznego.

konkurencyjności przemysłu Unii. W 
związku z tym podejmowane działanie 
powinno zmierzać do wspierania lepszego 
wykorzystania istniejącego potencjału 
przemysłowego oraz takiej polityki w 
zakresie promowania innowacji, badań
naukowych i rozwoju technologicznego, by 
można było doprowadzić do 
reindustrializacji w Unii i "trzeciej 
rewolucji przemysłowej".

Or. pl

Uzasadnienie

Po okresie delokalizacji przemysłu wytwórczego z Europy głównie na Daleki Wschód Unię 
czeka nowa rewolucja przemysłowa.

Poprawka 229
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne i 
zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się w 

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. Budżet Unii 
powinien odzwieciedlać ten ambitny cel 
poprzez radykalne przejście w kierunku 
finansowania przyszłościowych inwestycji, 
takich jak badania i rozwój oraz 
innowacje, a przejawem tego powinien 
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przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

być znaczny wzrost poziomu funduszy na 
unijne badania, rozwój i innowacje w 
porównaniu z poziomem finansowania w 
roku 2013. W tym kontekście inicjatywa 
przewodnia „Unia innowacji” określa 
strategiczne i zintegrowane podejście do 
badań naukowych i innowacji, 
ustanawiając ramy i cele, do których 
realizacji powinno się w przyszłości 
przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany budżet na program „Horyzont 2020” w wysokości 80 miliardów euro jest 
niewystaczający, by zrealizować nasze ambitne cele strategii „Europa 2020”, uporać się z 
wielkimi wyzwaniami i znaleźć wyjście z obecnego kryzysu gospodarczego, oraz jest niższy od 
poziomu zalecanego przez PE, tj. przeznaczenia na program 100 miliardów euro. 
Zaproponowany budżet oznacza jedynie nieznaczny wzrost (o ok. 6%) w porównaniu z 
poziomem finansowania siódmego programu ramowego w 2013 r.

Poprawka 230
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

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

społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne i 
zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się w 
przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę z punktu widzenia 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
związanych z badaniami i innowacją 
poprzez budowanie potencjału i 
umożliwienie osiągnięcia doskonałości, a 
także promowanie badań biznesowych i 
inwestycji w innowacje oraz wspieranie 
badań technologicznych i badań 
stosowanych, linii pilotażowych, działań w 
zakresie wczesnej walidacji produktów i 
pierwszej produkcji w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających.

Or. en

Poprawka 231
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia dąży do realizacji strategii 
„Europa 20204”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne i 
zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się w 
przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza 
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 20204, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; Unia dąży do realizacji 
strategii „Europa 2020”4, w której 
określono cele inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, podkreślając rolę 
badań naukowych i innowacji jako 
zasadniczych czynników sprzyjających 
dobrej sytuacji społeczno-gospodarczej 
oraz zrównoważeniu środowiskowemu, a 
także stawia przed sobą zadanie 
zwiększenia do 2020 r. wydatków na 
badania naukowe i rozwój do poziomu 3% 
produktu krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne i 
zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się w 
przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza 
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości naukowcom i 
badaczom obu płci w celu umożliwienia 
im prowadzenia nowoczesnych badań 
naukowych oraz zapewnienia wysokiej 
jakości innowacji na najwyższym 
poziomie.

Or. it
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Poprawka 232
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Unia dąży do realizacji strategii 
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne i 
zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się w 
przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza 
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości. Polityka 
innowacyjności i polityka spójności 
powinny być ściślej powiązanie poprzez 
umieszczenie „wsparcia dla 
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konkurencyjności przemysłu” w dziale 
inteligentnej specjalizacji w połączeniu ze 
wsparciem na zaspokajanie potrzeb w 
zakresie wydatków na inwestycje 
kapitałowe. Pozwoliłoby to zrównoważyć 
inicjatywy podejmowane w niektórych 
miejscach na świecie, które stały się 
bardziej atrakcyjne dla inwestorów 
przemysłowych niż Europa.

Or. fr

Poprawka 233
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 20204”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne i 
zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy 
i cele, do których realizacji powinno się w 
przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”4, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe i 
rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. Dobrze byłoby, 
gdyby te ramy regulacyjne posłużyły 
również za bodziec dla państw 
członkowskich, by stopniowo wdrażały 
budżety przeznaczone przez nie na 
działalność badawczo-rozwojową i 
innowacyjną, dążąc do ustalenia 
minimalnego odsetka PKB jako miary. 
Jednym ze sposobów sprzyjania temu 
wzrostowi byłoby powiązanie 
minimalnych warunków udziału w 
programach i planach prac w ramach 
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„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

programu „Horyzont 2020” ze 
spełnieniem tego wymogu ze strony 
państw członkowskich, z których 
pochodzą wnioskujące podmioty prawne, 
co sprzyjałoby doskonałości i, w 
ostatecznym rozrachunku, równości 
między państwami. W tym kontekście 
inicjatywa przewodnia „Unia innowacji” 
określa strategiczne i zintegrowane 
podejście do badań naukowych i 
innowacji, ustanawiając ramy i cele, do 
których realizacji powinno się w 
przyszłości przyczyniać finansowanie Unii 
przeznaczone na badania naukowe i 
innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych 
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

Or. es

Uzasadnienie

Poprzez dodanie tego punktu preambuły poprawka służy osiągnięciu średnioterminowego 
celu, jakim jest dodanie wymogu inwestowania przez państwa członkowskie w działalność 
badawczo-rozwojową i innowacyjną jako jednego z minimalnych warunków udziału w 
działaniach objętych programem „Horyzont 2020”, dzięki czemu poziomy doskonałości we 
wszystkich państwach członkowskich zostaną zrównoważone.

Poprawka 234
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 235
Ioan Enciu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 236
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 237
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. 
Parlament Europejski wezwał do 
radykalnego uproszczenia finansowania 
badań naukowych i innowacji w Unii, w 
rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. podkreślił 
znaczenie „Unii innowacji” dla 
przeobrażenia Europy na potrzeby 
funkcjonowania w świecie po kryzysie, w 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. zwrócił 
uwagę na ważne wnioski płynące z oceny 
śródokresowej siódmego programu 
ramowego, a w rezolucji z dnia 27 
września 2011 r.8 poparł koncepcję 
wspólnych ram strategicznych 
finansowania badań naukowych i 
innowacji.

(5) W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. 
Parlament Europejski wezwał do 
radykalnego uproszczenia finansowania 
badań naukowych i innowacji w Unii, w 
rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. podkreślił 
znaczenie „Unii innowacji” dla 
przeobrażenia Europy na potrzeby 
funkcjonowania w świecie po kryzysie, w 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. zwrócił 
uwagę na ważne wnioski, jakie należy 
wyciągnąć z oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego, a w 
rezolucji z dnia 27 września 2011 r.8 poparł 
koncepcję wspólnych ram strategicznych 
finansowania badań naukowych i 
innowacji. Na program „Horyzont 2020” 
należy zatem przeznaczyć znacznie 
większy budżet w porównaniu z siódmym 
programem ramowym, w tym dokonać 
przesunięcia co najmniej 5% budżetu 
wspólnej polityki rolnej na lata 2014-
2020.

Or. en

Poprawka 239
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. 
Parlament Europejski wezwał do 
radykalnego uproszczenia finansowania 

(5) W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. 
Parlament Europejski wezwał do 
radykalnego uproszczenia finansowania 



AM\906699PL.doc 19/191 PE492.656v01-00

PL

badań naukowych i innowacji w Unii, w 
rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. podkreślił 
znaczenie „Unii innowacji” dla 
przeobrażenia Europy na potrzeby 
funkcjonowania w świecie po kryzysie, w 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. zwrócił 
uwagę na ważne wnioski płynące z oceny 
śródokresowej siódmego programu 
ramowego, a w rezolucji z dnia 27 
września 2011 r.8 poparł koncepcję 
wspólnych ram strategicznych 
finansowania badań naukowych i 
innowacji.

badań naukowych i innowacji w Unii, w 
rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. podkreślił 
znaczenie „Unii innowacji” dla 
przeobrażenia Europy na potrzeby 
funkcjonowania w świecie po kryzysie, w 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. zwrócił 
uwagę na ważne wnioski, jakie należy 
wyciągnąć z oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego, a w 
rezolucji z dnia 27 września 2011 r. poparł 
koncepcję wspólnych ram strategicznych 
finansowania badań naukowych i 
innowacji, nawołując jednocześnie do 
podwojenia środków budżetowych w 
porównaniu z siódmym programem 
ramowym.

Or. en

Poprawka 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 
r. Parlament Europejski wyraził również 
zastrzeżenia co do zniesienia prawnego 
wymogu wydawania opinii przez komitety 
przedstawicieli państw członkowskich na 
temat wyboru projektów mających wpływ 
na etykę, bezpieczeństwo i obronę.

Or. en

Uzasadnienie

Ten wymóg prawny, stosowany w ramach siódmego programu ramowego i poparty przez 
Parlament Europejski w rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r., jest również powiązany z unijną 
zasadą poszanowania różnorodności kulturowej i wyborów etycznych państw członkowskich, 
które należy uwzględniać przy rozdziale odpwiednich środków finansowych. Ułatwia on też 
jak najlepszy przepływ informacji do Parlamentu Europejskiego i opinii publicznej, 
zapewniając tym samym przejrzystość.
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Poprawka 241
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W rezolucji z dnia 12 maja 2012 r. w 
sprawie „Unii innowacji” Parlament 
Europejski podkreślił znaczenie 
przyspieszenia innowacji w celu 
znalezienia rozwiązań dotyczących 
wspólnych, wielkich wyzwań społecznych 
stojących przed społeczństwem 
europejskim, a mianowicie:
- obecne zmiany demograficzne: 
starzejące się społeczeństwo, rosnąca 
liczba ludności na świecie (żywienie, 
zdrowie, zapobieganie chorobom), 
urbanizacja, spójność społeczna i 
migracja,
- przejście do zrównoważonego 
zarządzania zasobami (biologicznymi i 
niebiologicznymi): zmiana klimatu, 
energia odnawialna i efektywność 
energetyczna, wydajność zasobów, 
niedobór wody, powodzie i działania na 
rzecz zabezpieczenia i zastąpienia 
kluczowych surowców,
- silna, stabilna, sprawiedliwa i 
konkurencyjna baza gospodarcza: 
ożywienie gospodarcze, zaangażowanie 
społeczeństwa opartego na wiedzy oraz 
pobudzanie konkurencyjności UE i 
zatrudnienia.
Te trzy wyzwania społeczne są ze sobą 
powiązane i obejmują wszystkie wyzwania 
wymienione w drugim filarze programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en
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Poprawka 242
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Jednym z poważnych wyzwań 
będących celem przyszłych rozwiązań 
ujętych w programie "Horyzont 2020" są 
zachodzące zmiany klimatu, co powoduje, 
że szczególną rolę winny odegrać 
klimatologiczne badania naukowe 
przyczyn tych zmian oraz zapobieganie ich 
skutkom poprzez określenie możliwości 
optymalnej adaptacji.

Or. pl

Uzasadnienie

Celem jest lepsze poznanie przyczyn zmian klimatu po to, by zapobiegać skutkom tych zmian i 
prowadzić drogie, ale niezbędne inwestycje adaptacyjne.

Poprawka 243
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W komunikacie „Budżet z 
perspektywy „Europy 2020”” Komisja 
zaproponowała, aby do jednych wspólnych 
ram strategicznych finansowania unijnego 
na rzecz badań naukowych i innowacji 
włączono obszary objęte w okresie 2007–
2013 r. siódmym programem ramowym w 
zakresie badań oraz poświęconą 
innowacjom część programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT), co ma służyć 
osiągnięciu określonego w strategii 

(10) W komunikacie „Budżet z 
perspektywy „Europy 2020”” Komisja 
zaproponowała, aby do jednych wspólnych 
ram strategicznych finansowania unijnego 
na rzecz badań naukowych i innowacji 
włączono obszary objęte w okresie 2007–
2013 r. siódmym programem ramowym w 
zakresie badań oraz poświęconą 
innowacjom część programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT), co ma służyć 
osiągnięciu określonego w strategii 
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„Europa 2020” celu zwiększenia do 2020 r. 
wydatków na badania i rozwój do poziomu 
3 % PKB. W komunikacie tym Komisja 
zobowiązała się również do włączenia 
zmiany klimatu do programów wydatków 
Unii oraz do przeznaczenia co najmniej 20 
% budżetu Unii na cele związane z 
klimatem. Działania w dziedzinie klimatu i 
zasobooszczędność to dwa nawzajem 
wzmacniające się cele mające umożliwić 
zrównoważony rozwój. Cele szczegółowe 
odnoszące się do obu tych pojęć powinny 
być uzupełnione przez inne szczegółowe 
cele realizowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W rezultacie oczekuje 
się, że co najmniej 60 % łącznego budżetu 
programu „Horyzont 2020” powinno być 
przeznaczone na działania związane ze 
zrównoważonym rozwojem. Oczekuje się 
również, że wydatki związane z klimatem 
powinny przekroczyć 35 % budżetu, 
włączają w to wzajemne zgodne środki 
poprawiające zasobooszczędność. Komisja 
powinna przedstawić informacje 
dotyczące zakresu wsparcia celów w 
dziedzinie klimatu i odnośnych wyników. 
Wydatki związane z klimatem w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny być 
kontrolowane zgodnie z metodyką opisaną 
w tym komunikacie.

„Europa 2020” celu zwiększenia do 2020 r. 
wydatków na badania i rozwój do poziomu 
3 % PKB. W komunikacie tym Komisja 
zobowiązała się również do włączenia 
zmiany klimatu do programów wydatków 
Unii oraz do przeznaczenia co najmniej 20 
% budżetu Unii na cele związane z 
klimatem. Działania w dziedzinie klimatu i 
zasobooszczędność to dwa nawzajem 
wzmacniające się cele mające umożliwić 
zrównoważony rozwój. Cele szczegółowe 
odnoszące się do obu tych pojęć powinny 
być uzupełnione przez inne szczegółowe 
cele realizowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”.

Or. de

Poprawka 244
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W komunikacie „Budżet z 
perspektywy ”Europy 2020„”13 Komisja 
zaproponowała, aby do jednych wspólnych 
ram strategicznych finansowania unijnego 
na rzecz badań naukowych i innowacji 

(10) W komunikacie „Budżet z 
perspektywy ”Europy 2020„”13 Komisja 
zaproponowała, aby do jednych wspólnych 
ram strategicznych finansowania unijnego 
na rzecz badań naukowych i innowacji 
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włączono obszary objęte w okresie 2007–
2013 r. siódmym programem ramowym w 
zakresie badań oraz poświęconą 
innowacjom część programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT), co ma służyć 
osiągnięciu określonego w strategii 
„Europa 2020” celu zwiększenia do 2020 r. 
wydatków na badania i rozwój do poziomu 
3 % PKB. W komunikacie tym Komisja 
zobowiązała się również do włączenia 
zmiany klimatu do programów wydatków 
Unii oraz do przeznaczenia co najmniej 20 
% budżetu Unii na cele związane z 
klimatem. Działania w dziedzinie klimatu i 
zasobooszczędność to dwa nawzajem 
wzmacniające się cele mające umożliwić 
zrównoważony rozwój. Cele szczegółowe 
odnoszące się do obu tych pojęć powinny 
być uzupełnione przez inne szczegółowe 
cele realizowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W rezultacie oczekuje 
się, że co najmniej 60 % łącznego budżetu 
programu „Horyzont 2020” powinno być 
przeznaczone na działania związane ze 
zrównoważonym rozwojem. Oczekuje się 
również, że wydatki związane z klimatem
powinny przekroczyć 35 % budżetu, 
włączają w to wzajemne zgodne środki 
poprawiające zasobooszczędność. Komisja 
powinna przedstawić informacje dotyczące 
zakresu wsparcia celów w dziedzinie 
klimatu i odnośnych wyników. Wydatki 
związane z klimatem w ramach programu 
„Horyzont 2020” powinny być 
kontrolowane zgodnie z metodyką opisaną 
w tym komunikacie.

włączono obszary objęte w okresie 2007–
2013 r. siódmym programem ramowym w
zakresie badań oraz poświęconą 
innowacjom część programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT), co ma służyć 
osiągnięciu określonego w strategii 
„Europa 2020” celu zwiększenia do 2020 r. 
wydatków na badania i rozwój do poziomu 
3 % PKB. W komunikacie tym Komisja 
zobowiązała się również do włączenia 
problemów związanych ze zmianami
klimatu do programów wydatków Unii 
oraz do przeznaczenia co najmniej 20 % 
budżetu Unii na cele związane z Pakietem 
Klimatyczno-Energetycznym. Działania w 
tej dziedzinie i zasobooszczędność to dwa 
nawzajem wzmacniające się cele mające 
umożliwić zrównoważony rozwój, tj. taki 
rozwój, który uwzględnia spójność 
społeczną, ekologię oraz konkurencyjną 
gospodarkę. Cele szczegółowe odnoszące 
się do obu tych pojęć powinny być 
uzupełnione przez inne szczegółowe cele 
realizowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W rezultacie oczekuje 
się, że co najmniej 60 % łącznego budżetu 
programu „Horyzont 2020” powinno być 
przeznaczone na działania związane ze 
zrównoważonym rozwojem. Oczekuje się 
również, że wydatki związane ze skutkami 
zmian klimatu powinny przekroczyć 35 % 
budżetu, włączają w to wzajemne zgodne 
środki poprawiające zasobooszczędność. 
Komisja powinna przedstawić informacje
dotyczące zakresu wsparcia celów w 
dziedzinie klimatu i odnośnych wyników. 
Wydatki związane z klimatem w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny być 
kontrolowane zgodnie z metodyką opisaną 
w tym komunikacie.

Or. pl

Uzasadnienie

W poprawce uściśla się cele, na które budżet Unii skieruje tak duże środki pozwalające na 
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zrównoważony rozwój.

Poprawka 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem 
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: utworzeniu doskonałej bazy 
naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii do 
osiągania światowej klasy wybitnych 
osiągnięć naukowych, promowaniu 
wiodącej pozycji w przemyśle w celu 
wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP, i 
innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, aby zareagować 
bezpośrednio na wyzwania określone w 
strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie 
działań obejmujących pełny cykl od badań 
po rynek. Program „Horyzont 2020”
powinien wspierać wszystkie etapy 
łańcucha innowacji, zwłaszcza działania 
bliższe rynkowi, w tym innowacyjne 
instrumenty finansowe, jak również
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 
oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji 
w Unii Europejskiej (dalej zwany 
programem „Horyzont 2020”), skupia się 
na trzech celach: utworzeniu doskonałej
bazy naukowej, aby wzmocnić zdolność 
Unii do osiągania światowej klasy 
wybitnych osiągnięć naukowych, 
promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle 
w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innowacyjności, oraz na stawianiu 
czoła wyzwaniom społecznym, aby
zareagować bezpośrednio na wyzwania 
określone w strategii „Europa 2020” 
poprzez wsparcie działań obejmujących 
pełny cykl od badań po rynek. O ile 
wartość dodana Unii leży głównie w 
finansowaniu przedkonkurencyjnych, 
międzynarodowych, wspólnych badań 
naukowych, które w programie „Horyzont 
2020” powinno osiągnąć co najmniej 
poziom finansowania przewidzianego w 
siódmym programie ramowym, należy 
konieczne jest również położenie nacisku
na jak najszersze wykorzystanie i 
upowszechnianie wiedzy uzyskanej 
poprzez wspierane działania, aż po ich 
wykorzystanie handlowe. Dlatego 
program „Horyzont 2020” powinien 
wspierać wszystkie etapy łańcucha badań 
naukowych i innowacji, w tym badania 
podstawowe, badania stosowane, transfer 
wiedzy, innowacyjne instrumenty 
finansowe, jak również innowacje 
nietechnologiczne i społeczne. W 
programie „Horyzont 2020” należy 
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stosować skalę ruchomą, gdzie wraz z 
przybliżaniem się wspieranego działania 
do rynku powinna zmniejszać się część, 
która będzie finansowana przez program 
„Horyzont 2020”, i zwiększać część, która 
powinna przyciągać środki z innych 
funduszy, takich jak fundusze 
strukturalne, finansowanie 
krajowe/regionalne czy sektor prywatny. 
Priorytety programu „Horyzont 2020” 
powinny również być wspierane poprzez 
program badawczo-szkoleniowy w 
dziedzinie jądrowej na podstawie traktatu 
Euratom.

Or. en

Poprawka 246
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem 
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: utworzeniu doskonałej bazy 
naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii do 
osiągania światowej klasy wybitnych 
osiągnięć naukowych, promowaniu 
wiodącej pozycji w przemyśle w celu 
wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP, i 
innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, aby zareagować 
bezpośrednio na wyzwania określone w 
strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie 
działań obejmujących pełny cykl od badań 
po rynek. Program „Horyzont 2020”
powinien wspierać wszystkie etapy 
łańcucha innowacji, zwłaszcza działania 
bliższe rynkowi, w tym innowacyjne 
instrumenty finansowe, jak również
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji 
w Unii Europejskiej (dalej zwany 
programem „Horyzont 2020”), skupia się 
na trzech celach: utworzeniu doskonałej 
bazy naukowej, aby wzmocnić zdolność 
Unii do osiągania światowej klasy 
wybitnych osiągnięć naukowych, 
promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle 
w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innowacyjności, oraz na stawianiu 
czoła wyzwaniom społecznym, aby 
zareagować bezpośrednio na wyzwania 
określone w strategii „Europa 2020” 
poprzez wsparcie działań obejmujących 
pełny cykl od badań po rynek. O ile 
wartość dodana Unii leży głównie w 
finansowaniu przedkonkurencyjnych, 
międzynarodowych, wspólnych badań 
naukowych, które powinny stanowić trzon 
programu „Horyzont 2020”, konieczne 
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oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

jest również położenie nacisku na możliwie 
najszersze wykorzystanie i 
upowszechnianie wiedzy uzyskanej 
poprzez wspierane działania, aż po ich 
wykorzystanie handlowe. Dlatego 
program „Horyzont 2020” powinien 
wspierać wszystkie etapy łańcucha badań 
naukowych i innowacji, w tym badania 
podstawowe, badania stosowane, transfer 
wiedzy, innowacyjne instrumenty 
finansowe, jak również innowacje 
nietechnologiczne i społeczne. Program 
„Horyzont 2020” powinien spowodować 
znaczne uniezależnienie od innych źródeł, 
przy czym działania bliższe rynkowi 
powinny przyciągać środki z funduszy 
strukturalnych, budżetów 
krajowych/regionalnych czy sektora 
prywatnego. Priorytety programu
„Horyzont 2020” powinny również być 
wspierane poprzez program badawczo-
szkoleniowy w dziedzinie jądrowej na 
podstawie traktatu Euratom.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójne wspieranie działań w zakresie badań naukowych i rozwoju oraz 
innowacji, zachowując jednak należytą równowagę. Trzon programu „Horyzont 2020” 
powinny nadal stanowić wspólne, międzynarodowe, przedkonkurencyjne projekty badawczo-
rozwojowe, natomiast rezultaty tych projektów powinny przynosić rzeczywiste skutki i być 
lepiej wykorzystywane w celu tworzenia nowych produktów i usług, które pomogą sprostać 
wyzwaniom społecznym i wykorzystać możliwości gospodarcze. Wraz z przybliżaniem się 
działania do rynku zmniejsza się wymagane i potrzebne finansowanie ze środków programu 
„Horyzont 2020”, również w odniesieniu do poziomu finansowania związanego z tym typem 
działań.

Poprawka 247
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem 
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: utworzeniu doskonałej bazy 
naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii do 
osiągania światowej klasy wybitnych 
osiągnięć naukowych, promowaniu 
wiodącej pozycji w przemyśle w celu 
wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP, i 
innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, aby zareagować 
bezpośrednio na wyzwania określone w 
strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie 
działań obejmujących pełny cykl od badań 
po rynek. Program „Horyzont 2020” 
powinien wspierać wszystkie etapy 
łańcucha innowacji, zwłaszcza działania 
bliższe rynkowi, w tym innowacyjne 
instrumenty finansowe, jak również
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 
oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
w Unii Europejskiej (dalej zwany 
programem „Horyzont 2020”), skupia się 
na trzech celach: utworzeniu doskonałej 
bazy naukowej, aby wzmocnić zdolność 
Unii do osiągania światowej klasy 
wybitnych osiągnięć naukowych, 
promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle 
w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innowacyjności, oraz na stawianiu 
czoła wyzwaniom społecznym, aby 
zareagować bezpośrednio na wyzwania 
określone w strategii „Europa 2020” 
poprzez wsparcie działań obejmujących 
pełny cykl od badań po rynek. Program
„Horyzont 2020” powinien wspierać 
wszystkie etapy łańcucha innowacji, 
zwłaszcza pionierskie i najbardziej 
zaawansowane badania oraz działania 
bliższe rynkowi, a także innowacje 
nietechnologiczne i społeczne, oraz 
zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

Or. en

Poprawka 248
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: utworzeniu doskonałej bazy 
naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii do 
osiągania światowej klasy wybitnych 
osiągnięć naukowych, promowaniu 
wiodącej pozycji w przemyśle w celu 
wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP, i 
innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, aby zareagować 
bezpośrednio na wyzwania określone w 
strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie 
działań obejmujących pełny cykl od badań
po rynek. Program „Horyzont 2020” 
powinien wspierać wszystkie etapy 
łańcucha innowacji, zwłaszcza działania 
bliższe rynkowi, w tym innowacyjne 
instrumenty finansowe, jak również 
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 
oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: utworzeniu doskonałej bazy 
naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii do 
osiągania światowej klasy wybitnych 
osiągnięć naukowych, promowaniu 
wiodącej pozycji w światowym przemyśle 
w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innowacyjności, oraz na stawianiu 
czoła wyzwaniom społecznym, aby 
zareagować bezpośrednio na wyzwania 
określone w strategii „Europa 2020” 
poprzez wsparcie działań obejmujących 
pełny cykl od badań po rynek. Program
„Horyzont 2020” powinien wspierać 
wszystkie etapy łańcucha innowacji, 
zwłaszcza działania bliższe rynkowi, w 
tym innowacyjne instrumenty finansowe, 
jak również innowacje nietechnologiczne i 
społeczne, oraz zmierza do zaspokojenia 
potrzeb badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy, 
w postaci wyników badań naukowych i 
rozwiązań innowacyjnych, przedmiotów, 
metod i procesów, uzyskanej poprzez 
wspierane działania, aż po ich 
wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

Or. en

Poprawka 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Dla zapewnienia odpowiedniej 
równowagi między badaniami 
naukowymi, rozwojem i innowacjami 
opartymi na konsensusie a badaniami 
naukowymi, rozwojem i innowacjami o 
charakterze bardziej kontrowersyjnym, co 
najmniej 35% budżetu na wyzwania 
społeczne i wiodącą pozycję w przemyśle 
powinno być zgodne z podejściem 
oddolnym, ustanawiającym otwarte 
zaproszenia do składania wniosków bez 
wstępnie zdefiniowanych tematów 
zamówień, dostępne dla wszystkich 
kategorii uczestników. Ponadto należy 
osiągnąć odpowiednią równowagę w 
ramach wyzwań społecznych oraz 
technologii wspomagających i 
przemysłowych między mniejszymi i 
większymi projektami, uwzględniając 
szczególną strukturę sektorową, rodzaj 
działalności, technologię i środowisko 
badawcze.

Or. en

Poprawka 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) O ile wartość dodana Unii leży 
głównie w finansowaniu 
przedkonkurencyjnych, 
międzynarodowych, wspólnych badań 
naukowych, które w programie „Horyzont 
2020” powinno osiągnąć co najmniej 
poziom finansowania przewidzianego w 
siódmym programie ramowym, konieczne 
jest również położenie szczególnego 
nacisku na przejście w kierunku 



PE492.656v01-00 30/191 AM\906699PL.doc

PL

finansowania innowacji w ramach 
programu „Horyzont 2020”. Instrument 
„Szybka droga do innowacji” przewiduje 
przyspieszony proces selekcji i 
dostosowany do celu kształt, aby 
zagwarantować szybką realizację 
innowacyjnych projektów. Program 
„Horyzont 2020” powinien wspierać 
wszystkie etapy łańcucha innowacji, w 
tym innowacyjne instrumenty finansowe, 
jak również innowacje nietechnologiczne i 
społeczne.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest spójne wspieranie działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, aby zapewnić 
skuteczny transfer wiedzy i technologii, należy jednak zachować należytą równowagę. 
Trzonem programu „Horyzont 2020” powinny pozostać wspólne, międzynarodowe, 
przedkonkurencyjne projekty badawczo-rozwojowe, natomiast należy uczynić więcej w 
kierunku zadbania o to, aby rezultaty tych projektów przynosiły rzeczywiste skutki i aby były 
wykorzystywane w celu tworzenia nowych produktów i usług, które pomogą sprostać 
wyzwaniom społecznym i wykorzystać możliwości gospodarcze.

Poprawka 251
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W kontekście trójkąta wiedzy, 
łączącego badania naukowe, edukację i 
innowacje, wspólnoty wiedzy i innowacji 
wspierane przez Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii powinny wnieść 
duży wkład w osiągnięcie celów programu
„Horyzont 2020”, w tym w stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, poprzez 
integrację badań naukowych, edukacji i 
innowacji. W celu zapewnienia zgodności
w ramach programu „Horyzont 2020” 
oraz odpowiedniej absorpcji środków 

(13) W kontekście trójkąta wiedzy, 
łączącego badania naukowe, edukację i 
innowacje, wspólnoty wiedzy i innowacji 
wspierane przez Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii powinny wnieść 
duży wkład w osiągnięcie celów programu
„Horyzont 2020”, w tym w stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, poprzez 
integrację badań naukowych, edukacji i 
innowacji. W celu dokonania oceny 
wartości dodanej WWiI w odniesieniu do 
innych typów partnerstw publiczno-
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finansowych, wkład finansowy na rzecz 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii powinien być przekazany w 
dwóch przydziałach, z których drugi 
powinien zostać poddany przeglądowi.

prywatnych Komisja powinna 
przeprowadzić kompleksowy przegląd 
wszystkich typów partnerstw publiczno-
prytwatnych powstałych w ramach jej 
poszczególnych programów w zakresie 
badań naukowych i innowacji z myślą o 
racjonalizacji i uproszczeniu w przyszłym 
programie ramowym środowiska badań 
naukowych i innowacji. W przeglądzie 
tym zostanie poddany ocenie 
najskuteczniejszy, najbardziej otwarty i 
najbardziej przejrzysty model 
opracowywania i zarządzania w celu 
zapewnienia udziału szerokiego wachlarza 
odpowiednich zainteresowanych stron, w 
szczególności uniwersytetów, organizacji 
badawczych i MŚP.

Or. en

Poprawka 252
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W kontekście trójkąta wiedzy, 
łączącego badania naukowe, edukację i 
innowacje, wspólnoty wiedzy i innowacji 
wspierane przez Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii powinny wnieść 
duży wkład w osiągnięcie celów programu
„Horyzont 2020”, w tym w stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, poprzez 
integrację badań naukowych, edukacji i 
innowacji. W celu zapewnienia zgodności 
w ramach programu „Horyzont 2020” oraz 
odpowiedniej absorpcji środków 
finansowych, wkład finansowy na rzecz 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii powinien być przekazany w 
dwóch przydziałach, z których drugi 
powinien zostać poddany przeglądowi.

(13) W kontekście trójkąta wiedzy, 
łączącego badania naukowe, edukację i 
innowacje, wspólnoty wiedzy i innowacji 
wspierane przez Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii powinny wnieść 
duży wkład w osiągnięcie celów programu
„Horyzont 2020”, w tym w stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, poprzez 
integrację badań naukowych, edukacji i 
innowacji. EIT jest jedynym instrumentem
w ramach programu „Horyzont 2020”, 
który kładzie duży nacisk na edukacyjny 
wymiar trójkąta wiedzy i zamierza 
rozwiązać „europejski paradoks” poprzez 
edukację w zakresie przedsiębiorczości, 
która doprowadzi do tworzenia 
innowacyjnych i opartych na wiedzy 
nowych przedsiębiorstw i firm typu spin-
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off. W celu zapewnienia zgodności w 
ramach programu „Horyzont 2020” oraz 
odpowiedniej absorpcji środków 
finansowych, wkład finansowy na rzecz 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii powinien być przekazany w 
dwóch przydziałach, z których drugi 
powinien zostać poddany przeglądowi, w 
oparciu o ogólne wyniki EIT oraz o 
wyniki poszczególnych WWiI.

Or. en

Poprawka 253
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Program „Horyzont 2020” powinien 
przyczynić się do realizacji celów 
europejskich partnerstw innowacyjnych 
zgodnie z inicjatywą przewodnią Unia 
innowacji, skupiając wszystkie podmioty 
zaangażowane w łańcuch badań i 
innowacji w celu uproszczenia 
instrumentów i inicjatyw, ułatwienia 
dostępu do nich i poprawy ich koordynacji.

(14) Program „Horyzont 2020” powinien 
przyczynić się do realizacji celów 
europejskich partnerstw innowacyjnych 
zgodnie z inicjatywą przewodnią Unia 
innowacji, skupiając wszystkie podmioty 
zaangażowane w łańcuch badań i 
innowacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem udziału małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), małych i 
średnich uniwersytetów (MŚU), 
działających na małą skalę ośrodków 
badawczych i społeczeństwa 
obywatelskiego, w celu uproszczenia 
instrumentów i inicjatyw, ułatwienia 
dostępu do nich i poprawy ich koordynacji.

Or. en

Poprawka 254
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 255
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Uproszczenie jest podstawowym 
celem programu „Horyzont 2020” i 
powinno znaleźć pełne odbicie w jego 
konstrukcji, zasadach, zarządzaniu 
finansowym i realizacji. Program
„Horyzont 2020” powinien zmierzać do 
silnego zaangażowania uniwersytetów, 

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

ośrodków badawczych, przemysłu, a w 
szczególności MŚP, oraz być otwarty na 
nowych uczestników, zapewniając pełny 
zakres wsparcia dla badań naukowych i 
innowacji w jednych wspólnych ramach 
strategicznych, w tym udoskonalony zbiór 
form wsparcia, a także bazując na zasadach 
uczestnictwa takich samych w przypadku 
wszystkich działań objętych programem.
Prostsze zasady finansowania powinny 
ograniczyć koszty administracyjne 
uczestnictwa oraz przyczynią się do
zapobiegania błędom finansowym i
ograniczenia ich liczby.

Or. en

Poprawka 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W obliczu działań zmierzających do 
dalszej eksternalizacji unijnego 
finansowania badań i innowacji metodę i 
zakres eksternalizacji należy określić w 
oparciu o wyniki niezależnej oceny 
skutków, w której zostaną poddane ocenie 
wszystkie zalety poszczególnych form 
eksternalizacji, takich jak wspólne 
inicjatywy technologiczne, partnerstwa 
publiczno-prywatne czy agencje 
wykonawcze ds. badań naukowych.

Or. en

Poprawka 257
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Stosowanie otwartych zaproszeń do 
składania wniosków, obejmujących 
specjalne przyspieszone procedury, należy 
rozszerzyć na wspólne działania w 
zakresie badań naukowych i rozwoju w 
pewnych dziedzinach, w których czas ma 
decydujące znaczenie, w celu 
przyspieszenia wykorzystywania wyników 
badań i zapewnienia wykorzystywania 
możliwości, kiedy szybkie działanie ma 
kluczowe znaczenie.

Or. en

Poprawka 258
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 a) mając na uwadze zamiary Komisji 
w odniesieniu do zwiększenia 
outsourcingu finansowania badań i 
innowacji przez Unię należy określić 
metodę i zakres outsourcingu, opierając 
się na wynikach niezależnej oceny wpływu 
analizującej wszystkie zalety i wady 
różnych form outsourcingu, w tym 
wspólnych inicjatyw technologicznych, 
umów o programach partnerskich, 
agencji wykonawczych ds. badań 
naukowych, odnoszącej się do kosztów, 
efektywności, szybkości i jakości oraz 
prowadzonej w oparciu o ekspertyzy 
wszystkich zainteresowanych stron 
europejskich badań naukowych.

Or. fr
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Poprawka 259
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Należy uwzględnić Konwencję ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych 
ratyfikowaną przez Unię Europejską dnia 
23 grudnia 2010 r.

Or. es

Uzasadnienie

Odniesienie do tej konwencji ma na celu zwykłe przypomnienie o prawach osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 260
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) W kontekście deklarowanych przez 
Komisję Europejską zamiarów 
poczynienia dalszych kroków w kierunku 
eksternalizacji unijnego finansowania 
badań i innowacji metodę i zakres 
eksternalizacji należy określić w oparciu o 
wyniki niezależnej oceny skutków. Należy 
w niej poddać ocenie wszystkie zalety i 
wady poszczególnych form eksternalizacji 
(takich jak wspólne inicjatywy 
technologiczne, partnerstwa publiczno-
prywatne czy agencje wykonawcze ds. 
badań naukowych) z uwzględnieniem 
kosztów, skuteczności, tempa działania, 
jakości i wkładu szeregu unijnych 
podmiotów specjalizujących się w 
badaniach naukowych.
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Or. en

Poprawka 261
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 b) Należy rozszerzyć stosowanie 
otwartych zamówień o specjalnej 
przyspieszonej procedurze na wspólne 
prace badawczo-rozwojowe w kilku 
obszarach istotnych z punktu widzenia 
wymiaru czasowego, aby przyspieszyć 
wykorzystanie badań.

Or. fr

Poprawka 262
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zgodnie z art. 182 ust. 1 TFUE w 
programie ramowym ustala się 
maksymalną ogólną kwotę finansowania 
działań oraz szczegółowe zasady 
finansowego udziału Unii w programie 
ramowym, a także udział w każdym 
przewidzianym działaniu.

(16) Zgodnie z art. 182 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
programie ramowym ustala się 
maksymalną ogólną kwotę finansowania 
działań oraz szczegółowe zasady 
finansowego udziału Unii w programie 
ramowym, a także udział w każdym 
działaniu przewidzianym w art. 180 
powyższego traktatu.

Or. fr

Poprawka 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zgodnie z art. 182 ust. 1 TFUE w 
programie ramowym ustala się 
maksymalną ogólną kwotę finansowania 
działań oraz szczegółowe zasady 
finansowego udziału Unii w programie 
ramowym, a także udział w każdym 
przewidzianym działaniu.

(16) Zgodnie z art. 182 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
programie ramowym ustala się 
maksymalną ogólną kwotę finansowania 
działań oraz szczegółowe zasady 
finansowego udziału Unii w programie 
ramowym, a także udział w każdym 
działaniu przewidzianym w art. 180 
powyższego traktatu.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 180 TFUE określa działania, które powinny być prowadzone w ramach programu 
ramowego, zaś art. 182 „ustala ogólną maksymalną kwotę oraz szczegółowe zasady 
współuczestnictwa finansowego Unii w programie ramowym, jak również odpowiednie 
udziały w każdym z przewidywanych działań”.

Poprawka 264
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby Parlament Europejski mógł 
wykonywać swoją funkcję kontroli 
politycznej oraz aby zagwarantować
przejrzystość i rozliczalność, zgodnie z 
traktatem, Komisja powinna w sposób 
należyty i regularny informować 
Parlament Europejski o wszelkich 
istotnych aspektach realizacji programu, 
w tym o przygotowaniu i opracowywaniu 
programów prac, dokonaniu podziału
środków budżetowych oraz ewentualnej 
potrzebie jego korekty, a także zmianach 
wskaźników efektywności pod kątem 
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wyznaczonych celów i oczekiwanych 
wyników.

Or. en

Poprawka 265
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE.

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE. Nie należy tworzyć kolejnych 
wspólnych przedsiębiorstw, o tórych mowa 
w art. 187 TFUE. Tworzenie partnerstw 
publiczno-prywatnych powinno 
następować w wyjątkowych sytuacjach, w 
których dowiedziono, że żaden inny rodzaj 
mechanizmów finansowych nie może 
zapewnić realizacji tych samych celów. 
Ponadto w celu ustalenia 
najskuteczniejszych, najbardziej
otwartych i najbardziej przejrzystych 
zasad zarządzania i funkjonowania, które 
umożliwią jak najszerszy udział 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
zaangażowanie dużej liczby MŚP, 
gromadzenie i udostępnianie wiedzy, a 
także odpowiednie unikanie konfliktów
interesów, Komisja powinna 
przeprowadzić kompleksową ocenę i 
kompleksowy przegląd poszczególnych 
typów partnerstw publiczno-prywatnych 
(w tym wspólnych inicjatyw 
technologicznych, partnerstw publiczno-
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prywatnych utworzonych w ramach 
Europejskiego Programu Odbudowy z 
2009 r., europejskiej inicjatywy 
przemysłowej w ramach planu SET oraz 
wspólnot wiedzy i innowacji w ramach 
Europejskiego Instytutu Technologii).

Or. en

Poprawka 266
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE.

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może – w określonych warunkach i w 
indywidualnych przypadkach –
doprowadzić do opracowania programów 
uzupełniających z udziałem tylko 
niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE. Te programy lub struktury 
uzupełniające powinny stanowić wyraźną 
wartość dodaną dla Unii, powinny być
oparte na rzeczywistych partnerstwach, 
uzupełniać inne działania w ramach 
programu „Horyzont 2020” oraz być w 
jak największym stopniu otwarte na 
uczestnictwo państw członkowskich, MŚP 
lub przemysłu, uniwersytetów oraz 
organizacji badawczych i 
technologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Widoczna w 7PR tendencja do outsourcingu części budżetu poprzez tworzenie partnerstw 
została podkreślona w obecnym wniosku. Opcja ta ma potencjał, aby osiągnąć wyższy efekt 
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dźwigni, oraz jest zgodna z celem lepszego ukształtowania europejskiego krajobrazu 
badawczego, jednak nadmierne poleganie na tego rodzaju strukturach (PPP i P2P) nie 
wydaje się obecnie zbyt realistyczne, ponieważ może w nich uczestniczyć jedynie kilka 
podmiotów, co może doprowadzić do dalszej polaryzacji naszej bazy naukowo-
technologicznej.

Poprawka 267
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE.

(19) (Realizacja programu „Horyzont 
2020” może doprowadzić – w określonych 
warunkach – do opracowania programów 
uzupełniających z udziałem tylko 
niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Te programy uzupełniające 
lub struktury powinny przynosić 
niepodważalną wartość dodaną dla Unii, 
powinny być oparte na rzeczywistych 
partnerstwach, uzupełniać inne działania 
w ramach programu „Horyzont 2020”
oraz być w jak największym stopniu 
otwarte na uczestnictwo państw 
członkowskich lub przemysłu Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 268
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE.

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić w określonych 
warunkach do opracowania programów 
uzupełniających z udziałem tylko 
niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE. Te programy uzupełniające lub 
umowy powinny wnosić wyraźną wartość 
dodaną dla Unii, opierać się na 
rzeczywistych partnerstwach, uzupełniać 
inne działania w ramach programu 
„Horyzont 2020” oraz być w jak 
największym stopniu otwarte na 
uczestnictwo państw członkowskich lub 
sektorów przemysłu Unii.

Or. es

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest określenie przypadków, w których tylko niektóre państwa 
członkowskie mogą mieć dostęp do programów uzupełniających lub umów, z określeniem 
koniecznych do spełnienia szczególnych warunków.

Poprawka 269
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może – w określonych i przejrzystych 
warunkach – doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
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przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE.

członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE.

Or. en

Poprawka 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych 
agend w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem, program
„Horyzont 2020” powinien sprzyjać
odpowiedzialnym badaniom naukowym i 
innowacjom poprzez aktywny udział 
podmiotów społecznych (badaczy,
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
podmiotów kształtujących politykę oraz 
przemysłu) w procesie badań naukowych i 
innowacji, zwłaszcza poprzez
uwzględnianie aspektu płci, promowanie 
edukacji naukowej, gwarantowanie 
przestrzegania ustawodawstwa
dotyczącego kwestii etycznych oraz 
propagowanie stworzenia najwyższych 
norm etycznych i ich przestrzegania na 
całym świecie, zwiększenie dostępności i 
ponownego wykorzystywania wyników 
badań finansowanych ze środków 
publicznych, zwłaszcza publikacji i 
danych naukowych, zapewnienie 
szerszego dostępu do wiedzy naukowej, 
rozwój ram zarządzania wychodzących 
naprzeciw obawom i oczekiwaniom 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
a także ułatwiających ich uczestnictwo w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en
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Poprawka 271
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych 
agend w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem, program
„Horyzont 2020” powinien: promować 
aktywne uczestnictwo obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i
podmiotów społecznych (badaczy, 
obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, 
podmiotów kształtujących politykę i 
przemysłu) w procesie badań naukowych i 
innowacji oraz ich świadome 
zaangażowanie w ten proces; 
gwrarantować uwzględnianie aspektu 
płci; promować najwyższej jakości 
edukację naukową; gwarantować 
przestrzeganie ustawodawstwa 
dotyczącego kwestii etycznych oraz 
propagować stworzenie najwyższych norm 
etycznych i ich przestrzeganie na całym 
świecie; zwiększyć dostępność i 
częstotliwość ponownego wykorzystywania 
wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych, zwłaszcza publikacji 
i danych naukowych; rozwinąć 
odpowiedzialne agendy w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji oraz ram 
zarządzania, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także
zwiększyć ich uczestnictwo w określaniu 
priorytetów badawczych działań
realizowanych w ramach programu
„Horyzont 2020”.

Or. en
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Poprawka 272
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem, program
„Horyzont 2020” powinien sprzyjać
odpowiedzialnym badaniom naukowym i 
innowacji poprzez aktywny udział 
podmiotów społecznych (badaczy,
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
decydentów i sektorów przemysłu) w
procesie badawczym i innowacyjnym, 
gwarantując w szczególności 
uwzględnienie wymiaru płci, oraz poprzez 
promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. es

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest lepsze sformułowanie punktu preambuły poprzez uwypuklenie idei 
udziału wszystkich podmiotów społecznych i przypomnienie o konieczności uwzględnienia 
wymiaru płci.

Poprawka 273
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, stworzenie zbioru wszystkich 
wyników badań naukowych, rozwój 
odpowiedzialnych agend w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji, 
wychodzących naprzeciw obawom i 
oczekiwaniom obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, a także poprzez ułatwienie 
ich uczestnictwa w działaniach 
realizowanych w ramach programu
„Horyzont 2020”. Zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
powinny towarzyszyć działania 
skierowane do opinii publicznej służące 
zapewnieniu i podtrzymaniu społecznego 
poparcia dla programu.

Or. en

Poprawka 274
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej,



AM\906699PL.doc 47/191 PE492.656v01-00

PL

zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

wyeliminowanie przepaści cyfrowej, 
badawczej i innowacyjnej, rozwiązanie 
problemu analfabetyzmu cyfrowego,
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 275
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, prowadzenie konsultacji, 
rozwój odpowiedzialnych agend w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
wychodzących naprzeciw obawom i 
oczekiwaniom obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, a także poprzez ułatwienie 
i wspieranie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. fr
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Poprawka 276
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych i 
etycznych agend w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, wychodzących 
naprzeciw obawom, potrzebom i 
oczekiwaniom obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, a także poprzez ułatwienie 
i zwiększenie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Europejskie władze regionalne mają 
do odegrania istotną rolę we wdrażaniu 
europejskiej przestrzeni badawczej oraz w 
zapewnianiu skutecznej koordynacji 
instrumentów finansowych Unii, 
szczególnie w umacnianiu powiązań 
między programem „Horyzont 2020” a 
funduszami strukturalnymi w ramach 
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strategii inteligentnej specjalizacji. 
Regionom przypada również kluczowa 
rola przy upowszechnianiu i wdrażaniu 
wyników programu „Horyzont 2020” oraz 
zapewnianiu uzupełniających 
instrumentów finansowych, takich jak 
zamówienia publiczne.

Or. en

Poprawka 278
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji. 
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy 
Technologiczne, inicjatywy w zakresie
wspólnego planowania i europejskie 
partnerstwa innowacyjne.

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Międzydyscyplinarny i transdyscyplinarny 
charakter wyzwań społecznych oraz 
konieczność wzajemnego powiązania 
poszczególnych elementów programu
„Horyzont 2020” wymagają utworzenia 
specjalnych rad sterujących. W ich skład 
powinny wejść właściwe zainteresowane 
podmioty ze środowisk akademickich, 
przemysłowych, użytkowników końcowych 
i społeczeństwa obywatelskiego, 
cieszących się najwyższą reputacją i 
posiadających odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną, zapewniając 
różnorodność wszystkich 
zainteresowanych sektorów i obszarów 
badawczych. Rady powinny wnosić wkład 
i doradzać Komisji w zakresie ogólnej 
strategii dotyczącej danego wyzwania 
społecznego, ustanowienia jej programów 
pracy oraz obszarów i kryteriów 
stosowanych w zaproszeniach do 
składania wniosków.

Or. en
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Uzasadnienie

Przejście na większą inter- i transdyscyplinarność (poprzez przejście od zagadnień 
tematycznych do wielkich wyzwań) wymaga nowego mechanizmu, aby określić harmonogram 
działań w zakresie badań naukowych i innowacji, który powinien obejmować wszystkie 
poszczególne dziedziny badań, podmioty przemysłowe i społeczne, w tym użytkowników 
końcowych.

Poprawka 279
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji.
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych,
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji i 
podejścia oddolne, zwłaszcza w 
odniesieniu do nowo powstających 
dziedzin nauki i technologii oraz badań 
inter- i transdyscyplinarnych. W trakcie 
realizacji programu „Horyzont 2020” 
należy również w sposób ciągły zasięgać 
porad zewnętrznych. Wkład odpowiednich 
strktur, takich jak Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii (EIT) oraz jego 
wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI),
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne, będzie w pełni uwzględniany 
z uwagi na jego zasadnicze znaczenie w 
procesie ustalania potrzeb w zakresie 
badań naukowych.

Or. en
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Poprawka 280
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią,
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji.
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z obywatelami, 
społeczeństwem, polityką, nauką i 
technologią oraz przemysłem. Agendy 
powinny być opracowywane w przejrzysty 
sposób umożliwiający liczny udział i w
ścisłej współpracy z wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami
z wszystkich sektorów, w tym z 
przedstawicielami świata nauki, badaczy, 
sektora publicznego, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i MŚP. W 
trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać zrównoważonych porad 
zewnętrznych, wykorzystując również
stosowne struktury, takie jak Europejskie 
Platformy Technologiczne, inicjatywy w 
zakresie wspólnego planowania i 
europejskie partnerstwa innowacyjne, 
dopilnowując jednak, aby nie dochodziło 
do konfliktów interesów.

Or. en

Poprawka 281
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
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przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji.
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych,
wykorzystując stosowne struktury, takie
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji, 
także na poziomie projektów już 
realizowanych. W trakcie realizacji 
programu „Horyzont 2020” należy również 
w sposób ciągły zasięgać porad 
zewnętrznych. Plany realizacji 
odpowiednich strktur, takich jak 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne, będą w pełni uwzględniane 
w procesie ustalania potrzeb w zakresie 
badań naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Platformy technologiczne odgrywają kluczową rolę w skupianiu badaczy i ekspertów 
reprezentujących główne podmioty w poszczególnych sektorach. Opracowują one plany 
realizacji oraz udzielają wsparcia Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w 
działaniach na rzecz skutecznej realizacji. Wymagają znacznych zasobów ludzkich i 
finansowych i należy uznać ich ważną rolę we wspieraniu Komisji przy określaniu agendy 
badawczej.

Poprawka 282
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
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pozwalającą reagować na zmiany sytuacji.
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

pozwalającą reagować na zmiany sytuacji.
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując w miarę możliwości 
istniejące stosowne struktury, takie jak 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

Or. en

Poprawka 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W ramach priorytetu „Wyzwania 
społeczne” należy stosować podejście 
oparte na wyzwaniach, w którym nauka 
podstawowa, badania stosowane, transfer 
wiedzy i innowacje są równie istotnymi i 
wzajemnie powiązanymi elementami. Dla 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
między badaniami naukowymi, rozwojem i 
innowacjami opartymi na konsensusie a 
badaniami naukowymi, rozwojem i 
innowacjami o charakterze bardziej 
kontrowersyjnym, co najmniej 15% 
budżetu na priorytet „Wyzwania 
społeczne” powinno być zgodne z 
podejściem oddolnym i obejmować 
otwarte zaproszenia do składania 
wniosków (bez wstępnie zdefiniowanych 
tematów zaproszeń). Ponadto należy 
zapewnić odpowiednią równowagę w 
ramach priorytetów „Wyzwania 
społeczne” i „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” między mniejszymi i większymi 
projektami, biorąc pod uwagę strukturę 
danego sektora, rodzaj działalności, 
krajobraz technologiczny i badawczy, 
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zapewniając jednocześnie możliwy do 
przyjęcia poziom zatwierdzonych 
wniosków.

Or. en

Poprawka 284
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zapewnić przejrzystość i 
skuteczność procesu realizacji, na 
początku planowania każdego 
szczegółowego celu i przekrojowego 
zagadnienia należy określić wieloletnie 
orientacyjne plany działania i dążyć do 
zapewnienia krótkiego i przejrzystego 
procesu opracowywania rocznych 
programów prac. Przygotowując i 
opracowując plany działania i programy 
prac, Komisja powinna w odpowiedni 
sposób angażować i informować 
Parlament Europejski i Radę, 
przestrzegając ustalonych terminów. W 
trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy stale zasięgać porad 
zewnętrznych, korzystając również ze 
stosownych struktur, takich jak sektorowe 
rady konsultacyjne, nowo utworzone rady 
sterujące, Europejskie Platformy 
Technologiczne, inicjatywy w zakresie 
wspólnego planowania i europejskie 
partnerstwa innowacyjne.

Or. en

Poprawka 285
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zapewnić odpowiednią 
równowagę między działalnością 
badawczo-rozwojową i innowacyjną 
opartą na konsensusie a działalnością 
badawczo-rozwojową i innowacyjną o 
charakterze bardziej kontrowersyjnym, co 
najmniej 15% środków budżetowych 
przeznaczonych na priorytet „Wyzwania 
społeczne” oraz cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach priorytetu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” powinno być przyznawane 
zgodnie z podejściem oddolnym, opartym 
na badaniach i zgodnie z ustalonymi 
priorytetami. Ponadto należy zapewnić 
odpowiednią równowagę w ramach 
priorytetów „Wyzwania społeczne” i 
„Wiodąca pozycja w przemyśle” między 
mniejszymi i większymi projektami, biorąc 
pod uwagę strukturę danego sektora, 
rodzaj działalności, krajobraz 
technologiczny i badawczy.

Or. en

Poprawka 286
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby móc konkurować na poziomie 
globalnym, skutecznie stawić czoła 
wielkim wyzwaniom społecznym oraz 
osiągnąć cele strategii „Europa 2020”, 
Unia powinna w pełni wykorzystywać 
swoje zasoby ludzkie. Program „Horyzont 
2020” powinien być katalizatorem oraz 
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silnym bodźcem do zakończenia procesu 
tworzenia europejskiej przestrzeni 
badawczej dzięki wspieraniu 
przekrojowych działań, które przyciągają, 
zatrzymują, kształcą i rozwijają talenty 
badawcze i innowacyjne. Aby osiągnąć 
ten cel oraz zwiększyć transfer wiedzy oraz 
liczbę i jakość naukowców, działania 
rozwijające kapitał ludzki, w tym działania 
ukierunkowane konkretnie na ludzi 
młodych oraz kobiety, powinny stanowić 
standardowy element wszystkich działań 
badawczych i innowacyjnych 
finansowanych przez Unię.

Or. en

Poprawka 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Przemysł i MŚP mają kluczowe 
znaczenie w kwestii wprowadzania 
wyników badań naukowych na rynki. 
Program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać pozyskiwaniu inwestycji w 
badania, rozwój i innowacje z sektora 
prywatnego, aby zapewnić połączone 
publiczne i prywatne inwestycje w badania 
i rozwój na poziomie 3% PKB, z którego 
sektor prywatny powinien wnosić dwie 
trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Marzec 2010 r., konkluzje Rady.

Poprawka 288
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W przypadku każdego 
szczegółowego celu priorytetów „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” oraz 
„Wyzwania społeczne” należy utworzyć 
platformy dialogu między organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i badaczami 
umożliwiające omawianie priorytetów 
badawczych i zapewniające 
zaangażowanie społeczne w te obszary 
priorytetowe.

Or. en

Poprawka 289
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Aby zapewnić dostateczną 
elastyczność w trakcie całego okresu 
realizacji programu „Horyzont 2020” w 
zakresie reagowania na nowe potrzeby i 
zmiany oraz aby zapewnić możliwość 
podsumowania i ewentualnego 
dostosowania zależności i powiązania 
między poszczególnymi priorytetami i w 
ramach poszczególnych priorytetów, 
należy stworzyć możliwość, w oparciu o 
śródokresowy przegląd programu 
„Horyzont 2020”, dokonania przeglądu 
kwot przeznaczonych na konkretne cele i 
priorytety oraz przesunięcia środków 
między nimi. Zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
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przyjęcia takich aktów. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
również z ekspertami. Przygotowując 
i redagując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przewidzieć pewną elastyczność budżetową umożliwiającą dostateczną 
swobodę, by reagować na przyszłe potrzeby i zmiany, w tym tzw. działania przekrojowe. 
Najlepszą procedurą w tym celu jest akt delegowany, gdyż zapewnia on kontrolę 
demokratyczną i szybkie podejmowanie decyzji.

Poprawka 290
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii. Należy uwzględnić 
Europejską kartę naukowca i Kodeks 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych, jak również inne stosowne 
dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii, promując i wdrażając 
wszelkie środki niezbędne do 
zagwarantowania i poprawy godnych 
warunków pracy pracowników 
naukowych w Unii. Należy odpowiednio
uwzględnić Europejską kartę naukowca i 
Kodeks postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych, jak również inne 
stosowne dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

Or. en
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Poprawka 291
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii. Należy uwzględnić 
Europejską kartę naukowca i Kodeks 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych, jak również inne stosowne 
dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii oraz do jego 
zawodowego i społecznego uznania w 
skali całej Unii. Należy w pełni
uwzględnić Europejską kartę naukowca i 
Kodeks postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych, jak również inne 
stosowne dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter w celu położenia 
kresu ciągłemu zjawisku drenażu mózgów 
i zastąpienia go zjawiskiem przypływu 
mózgów.

Or. en

Poprawka 292
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Program „Horyzont 2020” powinien 
osiągnąć efekt synergii z innymi 
obszarami polityki Unii i państw 
członkowskich, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, w celu sprawienia, by zawody 
badacza i innowatora stanowiły dla 
utalentowanych młodych Europejczyków 
atrakcyjne i prestiżowe możliwości 
zawodowe, a także w celu przyciągnięcia 
największych talentów z państw trzecich.  
W tym celu należy promować edukację w 
zakresie nauk ścisłych, technologii, 
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inżynierii i matematyki oraz zniwelować 
przepaść między kobietami i mężczyznami 
w dziedzinie nauki i innowacji, gdyż jest to 
niezbędne do zapewnienia, by Unia mogła 
mieć dostęp do kapitału ludzkiego 
potrzebnego do osiągnięcia jej celów w 
zakresie badań naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) „Horyzont 2020” powinien również 
przyczynić się do zachęcenia naukowców 
europejskich do pozostania w Europie, 
pomóc w przyciągnięciu naukowców z 
całego świata do Europy i poprawić 
atrakcyjność Europy dla najlepszych 
naukowców. W tym celu można by 
rozważyć na poziomie Unii ustanowienie 
skoordynowanego i atrakcyjnego systemu 
opodatkowania dla naukowców.

Or. fr

Uzasadnienie

Skoordynowany i atrakcyjny system podatkowy może pomóc w powstrzymaniu zjawiska 
„drenażu mózgów" z Unii Europejskiej.

Poprawka 294
Romana Jordan

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

(22a) Program „Horyzont 2020” 
gwarantuje wszystkim Europejczykom 
równe szanse na doskonałość naukową i 
przyczynia się do stworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, promując zaufanie 
i szerszą, ogólnoeuropejską współpracę w 
dziedzinie badań naukowych.

Or. en

Poprawka 295
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Dostępność działań informacyjnych 
i komunikacyjnych dotyczących programu 
„Horyzont 2020”, w tym komunikacji na 
temat wspieranych projektów i wyników, 
wymaga zapewnienia formatów 
dostępnych dla wszystkich. Dostępne 
formaty obejmują m.in. duży druk, 
informacje w piśmie Braille'a, tekst łatwy 
do czytania, format audio, wideo i format 
elektroniczny.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby niepełnosprawne powinny mieć równy dostęp do działań informacynych i 
komunikacyjnych dotyczących programu „Horyzont 2020”, w tym komunikacji na temat 
wspieranych projektów i wyników, zwłaszcza że chodzi tu o finansowanie ze środków 
publicznych.

Poprawka 296
Konrad Szymański
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci 
oraz poprzez uwzględnienie w projektach 
wymiaru płci z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji. 
Działania powinny również zmierzać do 
wdrożenia zasad dotyczących równości
mężczyzn i kobiet, określonych w art. 2 i 3 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 8 
TFUE.

(23) Finansowane w ramach programu
„Horyzont 2020” działania w dziedzinie 
badań naukowych powinny być zgodne z 
dorobkiem prawnym Unii w zakresie
równości szans mężczyzn i kobiet. 
Program „Horyzont 2020” powinien 
poświęcać uwagę doskonałej bazie 
naukowej i kwalifikacjom zawodowym 
personelu naukowego i badawczego obu 
płci zaangażowanych w badania naukowe 
i innowacje. Aby zapewnić skuteczne 
wykorzystanie funduszy UE, głównym 
wyznacznikiem w kwestii finansowania 
badań przez Unię powinna być 
doskonałość projektu naukowego i 
kwalifikacje zawodowe kadry badawczej.

Or. en

Poprawka 297
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci 
oraz poprzez uwzględnienie w projektach 
wymiaru płci z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji. 
Działania powinny również zmierzać do 
wdrożenia zasad dotyczących równości
mężczyzn i kobiet, określonych w art. 2 i 3 

(23) Finansowane w ramach programu
„Horyzont 2020” działania w dziedzinie 
badań naukowych powinny być zgodne z 
dorobkiem prawnym Unii w zakresie
równości szans mężczyzn i kobiet. 
Program „Horyzont 2020” powinien 
poświęcać uwagę doskonałej bazie 
naukowej i kwalifikacjom zawodowym 
personelu naukowego i badawczego obu 
płci zaangażowanych w badania naukowe 
i innowacje. Aby zapewnić skuteczne 
wykorzystanie funduszy UE, głównym 
wyznacznikiem w kwestii finansowania 
badań przez Unię powinna być 
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Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 8 
TFUE.

doskonałość projektu naukowego i 
kwalifikacje zawodowe kadry badawczej.

Or. en

Poprawka 298
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie
pełnego potencjału naukowców obu płci 
oraz poprzez uwzględnienie w projektach 
wymiaru płci z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji. Działania 
powinny również zmierzać do wdrożenia 
zasad dotyczących równości mężczyzn i 
kobiet, określonych w art. 2 i 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej oraz w art. 8 TFUE.

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, poprzez ustalenie i 
wyeliminowanie podstawowych przyczyn 
braku równowagi płci, pełne
wykorzystanie potencjału naukowców obu 
płci, jaki stwarza wysoki poziom ich 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 
oraz poprzez uwzględnienie w projektach 
wymiaru płci z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji. Działania 
powinny również zmierzać do wdrożenia 
zasad dotyczących równości mężczyzn i 
kobiet, określonych w art. 2 i 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej oraz w art. 8 TFUE.

Or. it

Poprawka 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny
promować, w dziedzinie badań i innowacji,
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innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci
oraz poprzez uwzględnienie w projektach 
wymiaru płci z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji. Działania 
powinny również zmierzać do wdrożenia 
zasad dotyczących równości mężczyzn i 
kobiet, określonych w art. 2 i 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej oraz w art. 8 TFUE.

równość między mężczyznami a 
kobietami, w szczególności poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci. 
Ponadto program „Horyzont 2020” 
powinien zapewnić uwzględnianie aspektu 
płci w treści działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji na wszystkich 
etapach procesu z myślą o poprawie 
jakości badań i stymulowaniu innowacji.
Działania powinny również zmierzać do 
wdrożenia zasad dotyczących równości 
mężczyzn i kobiet, określonych w art. 2 i 3 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 8 
TFUE.

Or. en

Poprawka 300
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci
oraz poprzez uwzględnienie w projektach 
wymiaru płci z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji. Działania 
powinny również zmierzać do wdrożenia 
zasad dotyczących równości mężczyzn i 
kobiet, określonych w art. 2 i 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej oraz w art. 8 TFUE.

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci i poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci z 
myślą o poprawie jakości badań i 
stymulowaniu innowacji. Działania 
powinny również zmierzać do wdrożenia 
zasad dotyczących równości mężczyzn i 
kobiet, określonych w art. 2 i 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej oraz w art. 8 TFUE.

Or. en



AM\906699PL.doc 65/191 PE492.656v01-00

PL

Uzasadnienie

Wyrażenie „wymiar płci” jest niejednoznaczne w odniesieniu do treści projektów i może być 
również wiązane z działaniami, które są kontrowersyjne i co do których nie ma ogólnej zgody.

Poprawka 301
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Badania naukowe i innowacje 
opierają się często na możliwości dostępu 
do informacji naukowych, dzielenia się 
nimi oraz ich wykorzystywania przez 
naukowców, instytucje badawcze, 
przedsiębiorstwa i obywateli. Aby 
zintensyfikować przekazywanie i 
wykorzystywanie wiedzy, trwały dostęp do 
publikacji naukowych, już przewidziany w 
siódmym programie ramowym, powinien 
stanowić generalną zasadę dotyczącą 
publikacji naukowych finansowanych ze 
środków publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Ponadto w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy podjąć 
próbę zapewnienia otwartego dostępu 
online do danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych ze środków 
publicznych, aby do 2020 r. otwarty dostęp 
do takich danych stał się ogólną zasadą. 
W stosownych przypadkach koszty 
publikacji można pokryć z budżetu 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Teresy Riery Madurell, poprawka 10.
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Poprawka 302
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Wszystkie badania naukowe i 
innowacje opierają się na możliwości 
otwartego dostępu do informacji 
naukowych, dzielenia się nimi oraz ich 
wykorzystywania przez naukowców, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
obywateli. Aby zintensyfikować 
przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy, 
darmowy otwarty dostęp online do 
publikacji naukowych, już przewidziany w 
siódmym programie ramowym, powinien 
stanowić generalną zasadę dotyczącą 
publikacji naukowych finansowanych ze 
środków publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Ponadto w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy podjąć 
próbę zapewnienia otwartego dostępu 
online do dostępnych już publicznie 
danych naukowych wytworzonych lub 
zgromadzonych w ramach badań 
finansowanych ze środków publicznych, 
aby do 2020 r. otwarty dostęp do takich 
danych stał się ogólną zasadą.

Or. en

Poprawka 303
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Aby zintensyfikować przekazywanie 
i wykorzystywanie wiedzy, darmowy 
otwarty dostęp online do publikacji 
naukowych, już przewidziany w siódmym 
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programie ramowym, powinien stanowić 
generalną zasadę dotyczącą publikacji 
naukowych finansowanych ze środków 
publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Poprzez wymóg 
otwartego dostępu do publikacji 
naukowych finansowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020” zapewnia się 
obywatelom (w tym naukowcom, 
innowatorom, pedagogom, urzędnikom 
cywilnym, przedsiębiorcom) i firmom, 
zwłaszcza MŚP, szersze upowszechnianie 
wiedzy i innowacji oraz szybsze dochody z 
pieniędzy unijnych podatników 
zainwestowanych w badania naukowe.

Or. en

Poprawka 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Program „Horyzont 2020” będzie 
stwarzał zachęty i będzie wspierał 
działania związane z wykorzystywaniem 
wiodącej roli Europy w wyścigu 
zmierzającym do rozwoju nowych 
technologii i technik promujących 
zrównoważony rozwój, w szerokim sensie, 
i przeciwdziałających zmianie klimatu. 
Takie podejście horyzontalne, w pełni 
zintegrowane z wszystkimi priorytetami 
programu „Horyzont 2020”, pomoże UE 
prosperować w świecie charakteryzującym 
się niskimi emisjami i ograniczonymi 
zasobami i jednocześnie budować 
gospodarkę efektywnie korzystającą 
z zasobów, zrównoważoną 
i konkurencyjną.

Or. en
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Poprawka 305
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Każdy uczestnik, który otrzymał 
finansowanie ze środków Unii, powinien 
dołożyć wszelkich starań, by wykorzystać 
wyniki będące jego własnością w dalszych 
badaniach lub w działalności handlowej 
bądź w celu zapewnienia ich 
wykorzystania w taki sposób przez inny 
podmiot prawny, w szczególności poprzez 
przeniesienie własności wyników i
udostępnianie ich na licencji zgodnie z 
art. 41 rozporządzenia (UE) nr xxxx/2012 
[Zasady uczestnictwa].

Or. en

Poprawka 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Wszystkie badania naukowe i 
innowacje opierają się na możliwości 
otwartego dostępu do informacji 
naukowych, dzielenia się nimi oraz ich 
wykorzystywania przez naukowców, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
obywateli. Powinno się jednakże 
przestrzegać prawa własności 
intelektualnej.

Or. en
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Poprawka 307
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi
zgodnie z art. 168 TFUE.

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane zasady etyczne. Należy
również w przyszłości uwzględniać opinie 
Europejskiej Grupy do spraw Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach. Działania 
Unii muszą odbywać się w poszanowaniu 
różnorodności kulturowej oraz wyborów 
etycznych państw członkowskich, które 
należy uwzględniać przy podziale 
odpowiednich środków finansowych. 
Działania badawcze muszą odbywać się 
zgodnie z art. 13 TFUE oraz przestrzegać 
zobowiązań w zakresie zastępowania,
ograniczania i ulepszania
wykorzystywania zwierząt w celach 
naukowych. Wszystkie działania należy 
prowadzić przy zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi zgodnie z 
art. 168 TFUE.

Or. it

Uzasadnienie

Art. 13 TFUE ma lepszy wydźwięk poprzez odniesienie do zasady 3R (z wł. riduzione, 
raffinamento e rimpiazzamento – ograniczanie, doskonalenie, zastępowanie);  proponowane 
sformułowanie jest ponadto bardziej spójne z art. 19(10) wniosku w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego zasad uczestnictwa w podziale środków finansowych z programu „Horyzont 
2020”. Brak jest szczególnego uzasadnienia, aby ograniczyć zobowiązania jedynie do zasad 
ogólnych. 

Poprawka 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić uzasadnione,
regularnie aktualizowane opinie
Europejskiej Grupy do spraw Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach, co 
pociąga za sobą, jako warunek wstępny, 
przejrzystą procedurę wyboru opartą na 
niezależności i naukowej wiedzy 
specjalistycznej członków Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Niezależność ekspertyzy jest celem, do którego należy dążyć zarówno w organach 
konsultacyjnych, jak i decyzyjnych. 

Poprawka 309
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
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„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Finansowanie 
działalności badawczej w ramach 
programu „Horyzont 2020”powinno być 
zgodne z przepisami prawnymi i 
obyczajami państw członkowskich. 
Wszystkie działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Przy ustalaniu finansowania badań naukowych poprzez unijne programy ramowe należy 
przestrzegać krajowego prawa konstytucyjnego państw członkowskich. UE nie może 
finansować badań naukowych, które nie zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie.

Poprawka 310
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe prawa etyczne i 
podstawowe prawa człowieka. Należy 
uwzględnić opinie Europejskiej Grupy do 
spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach oraz opinię Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
inspektora ochrony danych UE.
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testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

Prowadząc działania badawcze należy 
uwzględniać art. 13 TFUE, a także 
ograniczać wykorzystywanie zwierząt w 
badaniach i testach, a w dalszej 
perspektywie ostatecznie zaprzestać 
wykorzystywania zwierząt w tym celu.
Wszystkie działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE.

Or. en

Poprawka 311
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Działalność 
badawcza powinna być również zgodna z 
przepisami prawnymi lub 
administracyjnymi oraz z obyczajami 
państw członkowskich. Wszystkie 
działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE.

Or. en
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Poprawka 312
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc prace badawcze 
uwzględnia się również art. 13 TFUE i 
ogranicza się wykorzystywanie zwierząt w 
badaniach i testach, z myślą o ostatecznym 
zaprzestaniu wykorzystywania zwierząt w 
tym celu, w tym poprzez rozwój 
strategiczny, włączenie i stosowanie 
innowacyjnych metod i technologii 
niewykorzystujących zwierząt. Wszystkie 
działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE.

Or. sl

Poprawka 313
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
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wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Działalność 
badawcza powinna być również zgodna z 
przepisami prawnymi lub 
administracyjnymi oraz z obyczajami 
państw członkowskich. Wszystkie 
działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE.

Or. en

Poprawka 314
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Finansowanie 
działalności badawczej w ramach 
programu „Horyzont 2020”powinno być 
zgodne ze zwyczajami oraz z przepisami 
konstytucyjnymi i ustawodawczymi 
państw członkowskich. Wszystkie 
działania należy prowadzić przy 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi zgodnie z art. 168 TFUE.

Or. en
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Poprawka 315
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Nie ma podstaw prawnych, by 
unijny budżet na badania, rozwój i 
zamówienia wykorzystywać w odniesieniu 
do sprzętu wojskowego ani by udzielać 
bezpośredniego dostępu do unijnego 
budżetu Europejskiej Agencji Obrony 
(EAO) oraz krajowym ministerstwom i 
agencjom obrony. Należy zatem wyraźnie 
wykluczyć badania naukowe w dziedzinie 
obrony z programu „Horyzont 2020” i nie 
należy nawiązywać współpracy 
strukturalnej między programem 
„Horyzont 2020” a EAO. Z tych samych 
powodów z programu „Horyzont 2020” 
należy też wyłączyć badania nad 
technologią podwójnego zastosowania.

Or. en

Poprawka 316
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24b) Wszystkie zaproszenia do składania 
wniosków dotyczące badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa powinny być najpierw 
poddawane ocenie skutków exante 
uwzględniającej aspekty etyczne i 
społeczne, w której uwzględnia się w pełni 
ewentualne skutki społeczne głównych 
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działań w dziedzinie badań i rozwoju. 
Wszelkie istotne kwestie etyczne i/lub 
skutki społeczne poruszone w takiej 
ocenie skutków należy następnie 
uwzględnić w pełni w zaproszeniach do 
składania wniosków zarówno jako 
zintegrowaną część działań w zakresie 
badań i rozwoju, jak i poprzez specjalne 
zasoby na badania i analizy, które 
stanowią reakcję na konkretne obawy. 
Poza tym w odniesieniu do każdego 
projektu, przed jego rozpoczęciem i w 
trakcie jego realizacji, należy 
przeprowadzić przegląd kwestii etycznych.

Or. en

Poprawka 317
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24c) Należy osiągnąć równowagę między 
badaniami w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i technologii a innymi 
obszarami nauki, zwłaszcza nauk 
politycznych, społecznych i 
humanistycznych. Program w dziedzinie 
bezpieczeństwa powinien skupiać się na 
charakterze i transformacji konfliktów i 
współpracy, na roli państwa, organizacji 
międzynarodowych, podmiotów 
niepaństwowych i podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego, a także na 
zapobieganiu konfliktom, budowaniu 
pokoju i reformie sektora bezpieczeństwa 
cywilnego.

Or. en
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Poprawka 318
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
znaczne różnice pomiędzy krajowym 
ustawodawstwem państw członkowskich w 
kwestii badań z wykorzystaniem ludzkich
zarodków i ludzkich zarodkowych
komórek macierzystych. Polityka UE w 
dziedzinie badań nie powinna prowadzić 
do harmonizacji krajowego 
ustawodawstwa państw członkowskich. 
Komisja powinna pamiętać swoje 
oświadczenie dotyczące siódmego 
programu ramowego, w którym 
stwierdziła, że będzie kontynuować obecną 
praktykę i nie będzie przekazywać 
komitetowi regulacyjnemu wniosków 
dotyczących projektów, które przewidują 
przeprowadzenie badań naukowych 
obejmujących niszczenie zarodków 
ludzkich, w tym w celu pozyskania 
komórek macierzystych1. Zobowiązanie to 
powinno zostać włączone do niniejszego 
rozporządzenia w celu zagwarantowania 
ciągłości prawnej.
__________________
1 Punkt 12 oświadczenia Komisji 
dotyczącego art. 6 załączonego do decyzji 
nr 1982/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. dotyczącej siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, 
s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest nadanie mocy prawnej zobowiązaniu Komisji podjętemu odnośnie do 
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badań z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Poprawka 319
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Przepisy krajowe poszczególnych 
państw członkowskich odnoszące się do 
badań naukowych z wykorzystaniem 
zarodków ludzkich i ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych
znacznie się różnią. Polityka Unii nie 
powinna dążyć do harmonizacji 
ustawodawstwa krajowego. W odniesieniu 
do siódmego programu ramowego 
Komisja oświadczyła, że „będzie 
kontynuować obecną praktykę i nie będzie 
przekazywać komitetowi regulacyjnemu 
wniosków dotyczących projektów, które 
przewidują przeprowadzenie badań 
naukowych obejmujących niszczenie 
zarodków ludzkich, w tym w celu 
pozyskania komórek macierzystych”1. 
Wskazane byłoby włączenie tego 
zobowiązania do niniejszego 
rozporządzenie w celu zagwarantowania 
pewności prawa.
__________________
1 Punkt 12 oświadczenia Komisji 
dotyczącego art. 6 załączonego do decyzji 
nr 1982/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. dotyczącej siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 
30.12.2006, s. 1).

Or. en
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Poprawka 320
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Należy zwrócić uwagę na znaczne 
różnice pomiędzy krajowym 
ustawodawstwem państw członkowskich w 
kwestii badań z wykorzystaniem ludzkich
zarodków i ludzkich zarodkowych
komórek macierzystych. Polityka UE w 
dziedzinie badań nie powinna prowadzić 
do harmonizacji krajowego 
ustawodawstwa państw członkowskich. 
Komisja powinna pamiętać swoje 
oświadczenie dotyczące siódmego 
programu ramowego, w którym 
stwierdziła, że będzie kontynuować obecną 
praktykę i nie będzie przekazywać 
komitetowi regulacyjnemu wniosków 
dotyczących projektów, które przewidują 
przeprowadzenie badań naukowych 
związanych z niszczeniem zarodków 
ludzkich, w tym w celu pozyskania 
komórek macierzystych1. Zobowiązanie to 
powinno zostać włączone do niniejszego 
rozporządzenia w celu zagwarantowania 
ciągłości prawnej.
__________________
1 Punkt 12 oświadczenia Komisji 
dotyczącego art. 6 załączonego do decyzji 
nr 1982/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. dotyczącej siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, 
s. 1).

Or. en
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Poprawka 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione
jest od oceny naukowców w zależności od
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Uważa się jednak, że badania nad 
komórkami macierzystymi mogą 
doprowadzić do opracowania leczenia i 
terapii pacjentów cierpiących na rozliczne 
schorzenia i choroby, w tym na 
nieuleczalne schorzenia 
neurodegeneracyjne, takie jak choroba 
Parkinsona, stwardnienie zanikowe 
boczne i stwardnienie rozsiane, a także 
cukrzycę typu 1, schorzenia układu 
krążenia, uszkodzenie wątroby, 
uszkodzenie rdzenia kręgowego i ślepotę.
Wraz ze starzeniem się społeczeństwa 
wiele z tych dolegliwości będzie coraz 
powszechniejsze. Aby umożliwić lepsze 
zrozumienie ogromnego potencjału 
komórek macierzystych, naukowcy 
powinni móc kontynuować badania we 
wszystkich obszarach badań nad 
komórkami macierzystymi, jeżeli jest to 
dopuszczalne w danym państwie 
członkowskim. Wykorzystanie ludzkich 
komórek macierzystych – pobranych od 
osób dorosłych lub z zarodków – jest 
jednak uzależnione od oceny naukowców 
w świetle celów, które chcą oni osiągnąć,
oraz podlega rygorystycznej ocenie 
etycznej. Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.
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Or. en

Poprawka 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych. 
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej. 
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Komisja jest zatroskana kwestią 
uczciwości w wykorzystywaniu ludzkich 
komórek macierzystych pobranych od 
osób dorosłych, z zarodków lub 
pozyskanych z pępowiny. Wykorzystanie 
ludzkich komórek macierzystych 
uzależnione jest od oceny naukowców w 
świetle celów terapeutycznych, które 
zamierzają oni osiągnąć, oraz podlega 
rygorystycznej ocenie etycznej. Projekty 
wykorzystujące ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste mogą być 
finansowane pod warunkiem, że uzyskały
niezbędne zatwierdzenie w
zainteresowanych państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane. Jednakże badania medyczne 
nad wszystkimi rodzajami komórek 
macierzystych są finansowane w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest dozwolone.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest przyjęcie obiektywnego, tolerancyjnego i bezstronnego podejścia do drażliwej 
kwestii badań nad różnymi rodzajami komórek macierzystych, w szczególności nad 
komórkami macierzystymi pochodzącymi z nadliczbowych zarodków.
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Poprawka 323
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Terapie komórkami macierzystymi 
wykazały skuteczność terapeutyczną w 
niektórych przypadkach, zwłaszcza w 
dziedzinie medycyny regeneracyjnej. 
Dlatego też Unia powinna nadal wspierać 
takie badania. Niemniej jednak Komisja 
Europejska dostrzega wątpliwości etyczne, 
jakie budzą badania nad ludzkimi 
zarodkowymi komórkami macierzystymi,
nie zachęca więc jednoznacznie do
wykorzystywania ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych. Decyzja o 
wykorzystaniu dorosłych ludzkich komórek 
macierzystych, w szczególności z krwi 
pępowinowej i indukowanych 
pluripotencjalnie, należy do naukowców w 
zależności od celów, które zamierzają oni 
osiągnąć oraz podlega rygorystycznej 
ocenie etycznej. Nie należy finansować 
projektów wykorzystujących ludzkie 
zarodkowe komórki macierzyste. Nie 
należy finansować działań zakazanych we 
wszystkich państwach członkowskich. Nie 
należy finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. it

Poprawka 324
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca (25) Komisja Europejska nie zachęca 
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jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Istnieją różnice między państwami 
członkowskimi w kwesti wykorzystania
ludzkich komórek macierzystych –
pobranych od osób dorosłych lub z 
zarodków. Dlatego nie należy finansować z 
budżetu Unii Europejskiej projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste.

Or. en

Poprawka 325
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia na mocy prawa 
danego państwa członkowskiego. Nie 
należy finansować działań zakazanych we 
wszystkich państwach członkowskich. Nie 
należy finansować działania w państwie 



PE492.656v01-00 84/191 AM\906699PL.doc

PL

członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. en

Poprawka 326
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich
zarodkowych komórek macierzystych. 
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Decyzja o wykorzystaniu dorosłych
ludzkich komórek macierzystych należy do
naukowców w zależności od celów, które 
zamierzają oni osiągnąć oraz podlega 
rygorystycznej ocenie etycznej
przeprowadzonej przez Komisję 
Europejską. Nie należy finansować działań 
zakazanych we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest poszanowanie zasady pomocniczości w dziedzinie, w której istnieje tak wiele 
możliwych wyborów etycznych i rozwiązań prawnych w różnych państwach członkowskich. W 
świetle zasady prawnej zawartej w ustawodawstwie UE w zakresie spójności, zgodnie z 
orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Brustle, konieczne jest również 
wykluczenie z finansowania dla wymienionych w tym przepisie rodzajów projektów 
badawczych. Odniesienie do Komisji Europejskiej lepiej odzwierciedla ust. 6 deklaracji 
Komisji z dnia 30 grudnia 2006 r.
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Poprawka 327
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej orzekł w sprawie C-34/101, 
że na mocy prawa UE ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste nie podlegają 
ochronie patentowej. Wyrok ten nie ma 
wpływu na prawo krajowe dotyczące tego 
rodzaju badań czy finansowania ich z 
budżetów państw członkowskich. Ma on 
jednak wpływ na prawo Unii. Niniejsze 
rozporządzenie mogłoby zostać zaskarżone 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, jeżeli z jego zakresu nie 
zostałoby wyłączone finansowanie badań 
z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych. Zaleca się zatem 
wyłączenie tego rodzaju badań z 
finansowania ze środków UE i 
pozostawienie możliwości ich 
finansowania z krajowych budżetów 
przeznaczonych na badania naukowe.
__________________
1 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 
października 2011 r. w sprawie C-34/10, 
Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace eV, 
dotychczas niepublikowany.

Or. en

Poprawka 328
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
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Europejskiej orzekł w sprawie C-34/101, 
że na mocy prawa UE ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste nie podlegają 
ochronie patentowej. Zgodnie z tym 
wyrokiem należy wyłączyć badania nad 
zarodkowymi komórkami macierzystymi z 
finansowania ze środków UE.
__________________
1 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 
października 2011 r. w sprawie C-34/10, 
Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace.

Or. en

Poprawka 329
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej orzekł w sprawie C-34/101, 
że na mocy prawa UE ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste nie podlegają 
ochronie patentowej. Zgodnie z tym 
wyrokiem należy wyłączyć badania nad 
zarodkowymi komórkami macierzystymi z 
finansowania ze środków UE.
__________________
1 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 
października 2011 r. w sprawie C-34/10, 
Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace.

Or. en

Poprawka 330
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Unia powinna zachęcać 
naukowców, których badania są 
finansowane z budżetu europejskiego, do 
opatentowania swoich wynalazków w 
Europie. Ponieważ ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste nie podlegają 
ochronie patentowej, odnośny typ badań 
powinien zostać wyłączony z unijnego 
finansowania i otrzymywać finansowanie 
wyłącznie z budżetów krajowych.

Or. en

Poprawka 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25 a) Komisja powinna w większym 
stopniu uwzględnić w omawianym 
programie ramowym badania nad 
komórkami wyodrębnionymi z krwi 
pępowinowej (zdolność do zróżnicowania, 
rozprzestrzeniania i wykorzystania 
autologicznego lub alogenicznego, brak 
reakcji immunologicznej u biorcy 
otrzymującego komórki), które były już 
wykorzystywane z powodzeniem w 
leczeniu niektórych chorób. 

Or. fr

Uzasadnienie

Wspólnotowy program „Horyzont 2020” powinien wyraźnie promować badania nad 
komórkami macierzystymi wyodrębnionymi z krwi pępowinowej jako „trzeci wariant” dla 
badań nad komórkami macierzystymi.
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Poprawka 332
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W siódmym programie ramowym 
każdy projekt związany z wykorzystaniem 
ludzkich zarodkowych komórek 
macierzystych musi przejść pozytywnie 
weryfikację naukową, podczas której 
konieczność wykorzystywania komórek 
macierzystych w celu osiągnięcia 
określonych celów naukowych jest 
oceniana przez niezależne autorytety 
naukowe. Należy to kontynuować w 
programie „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25 b) Niedawne odkrycie indukowanych 
pluripotencjalnych komórek 
macierzystych otworzyło nową drogę dla 
badań poza istniejącymi od kilku lat 
możliwościami badań nad dorosłymi i 
zarodkowymi komórkami macierzystymi, i 
wzbudziło tym samym nową nadzieję 
wśród pacjentów oczekujących na 
leczenie. Wskazane jest zatem, aby Unia 
działania zgodnie z następującymi 
zaleceniami – musi:
– uwzględniać zainteresowanie 
środowiska naukowego wszystkimi 
rodzajami badań;
– zapewnić równowagę między różnymi 
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rodzajami badań nad komórkami 
macierzystymi, tak by żaden rodzaj badań 
nie był uprzywilejowany kosztem 
pozostałych;
– rozpatrywać bez uprzedzeń problemy 
etyczne wynikające ze stosowania każdej 
kategorii komórek macierzystych.

Or. fr

Poprawka 334
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Unijna polityka w dziedzinie badań 
oraz unijne finansowanie badań powinny 
prowadzić do tego, by naukowcy, których 
badania są finansowane z pieniędzy 
podatników z Unii, również 
opatentowywali swoje wynalazki w Unii. 
Ponieważ ludzkie zarodkowe komórki 
macierzyste nie podlegają ochronie 
patentowej (zob. wyrok TSUE w sprawie 
C-34/10), odnośny typ badań powinien 
zostać wyłączony z unijnego 
finansowania, aby zapewnić 
odpowiedzialne wykorzystywanie 
pieniędzy podatników. Jednakże państwo 
członkowskie może podjąć decyzję o 
finansowaniu tych badań wyłącznie z 
budżetu krajowego i zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Or. en

Poprawka 335
Elisabetta Gardini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Unia powinna zachęcać 
naukowców, których badania są 
finansowane z budżetu Unii, do 
opatentowania swoich wynalazków w 
Europie. Ponieważ ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste nie podlegają 
ochronie patentowej, odnośny typ badań 
powinien zostać wyłączony z unijnego 
finansowania i otrzymywać finansowanie 
wyłącznie z budżetów krajowych.

Or. en

Poprawka 336
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Unijna polityka w dziedzinie badań 
oraz unijne finansowanie badań powinny 
prowadzić do tego, by naukowcy, których 
badania są finansowane z pieniędzy 
podatników z Unii, również 
opatentowywali swoje wynalazki w Unii. 
Ponieważ ludzkie zarodkowe komórki 
macierzyste nie podlegają ochronie 
patentowej (zob. wyrok TSUE w sprawie 
C-34/10), odnośny typ badań powinien 
zostać wyłączony z unijnego 
finansowania, aby zapewnić 
odpowiedzialne wykorzystywanie 
pieniędzy podatników. Jednakże państwo 
członkowskie może podjąć decyzję o 
finansowaniu tych badań wyłącznie z 
budżetu krajowego i zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Or. en
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Poprawka 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25c) Należy intensywnie wspierać 
badania nad alternatywnymi 
niezarodkowymi źródłami komórek 
macierzystych, które okazały się bardziej 
obiecujące i mniej kontrowersyjne. Taka 
zachęta zwiększy również 
konkurencyjność Unii w tej dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

Z naukowego punktu widzenia wyniki badań nad ludzkimi zarodkowymi komórkami 
macierzystymi są dość rozczarowujące, a szanse na ich zastosowanie kliniczne maleją. 
Zupełnie inaczej jest w przypadku postępów naukowych w badaniach nad alternatywnymi 
komórkami macierzystymi (dorosłymi, z pępowiny lub indukowanymi pluripotencjalnymi 
komórkami macierzystymi), gdyż nie są one kontrowersyjne, dają większe szanse na 
zastosowania kliniczne lub już przyniosły powszechnie wyniki kliniczne.

Poprawka 338
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
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wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji. Odpowiednie 
powiązanie ze środkami finansowymi 
funduszu spójności przyczyni się w 
oparciu o skoordynowane działanie do 
zmniejszenia różnic w badaniach 
naukowych i innowacjach w Unii 
Europejskiej przy uwzględnieniu 
szczególnych cech regionów, o których 
mowa w art. 174, 349 i 355 ust. 1 TFUE.

Or. pt

Uzasadnienie

Konieczne jest powiązanie środków przeznaczonych na politykę regionalną i środków 
funduszu spójności z finansowaniem programu Horyzont 2020, przy czym nie można 
zapomnieć o szczególnych cechach regionów określonych w art. 174, 349 i 355 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji. Trzeba jednak 
jasno określić sposób przydzielania 
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finansowania: finansowanie badań 
naukowych i innowacji w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy zawsze 
przydzielać na podstawie kryteriów 
doskonałości badań i potencjału do 
przyniesienia konkretnych wyników w 
zakresie innowacji.

Or. en

Poprawka 340
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji. „Horyzont 
2020” powinien ponadto opierać się na 
osiągnięciach istniejących już inicjatyw, 
takich jak inicjatywa „Regiony wiedzy” 
oraz wspólnie prowadzone badania.

Or. de

Poprawka 341
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię z inicjatywami 
przewodnimi i innymi programami Unii w 
takich dziedzinach jak edukacja, przestrzeń 
kosmiczna, środowisko, energia, rolnictwo 
i rybołówstwo, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji oraz zwiększyć możliwość 
osiągnięcia doskonałości w kontekście 
strategii inteligentnej specjalizacji.

Or. en

Poprawka 342
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, 
kultura i media, a także z funduszami 
polityki spójności i polityką rozwoju 
obszarów wiejskich, co może w 
szczególności pomóc we wzmocnieniu 
krajowych i regionalnych zdolności w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje już czysto wewnętrzny wymiar bezpieczeństwa, ponieważ wiele dzisiejszych 
zagrożeń ma ogólnoświatowy charakter (np. cyberprzestępczość czy terroryzm). Unia 
dostosowała do tego odpowiednio swoją strukturę, łącząc stanowiska szefa ESDZ i 
wiceprzewodniczącego Komisji. Program „Horyzont 2020” również powinien to 
odzwierciedlać.

Poprawka 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26 a) Dla pełnego osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”, ważne jest, aby 
unijna polityka spójności przyczyniała się 
do poprawy umiejętności i zdolności 
innowacyjnych na poziomie lokalnym 
oraz do rozwoju narzędzi i porozumień o 
współpracy w celu promowania 
współpracy wewnątrzeuropejskiej między 
regionami. Takie instrumenty oraz 
współpraca są niezbędne dla wdrożenia i 
pomyślnej realizacji programu 
doskonałości „Horyzont 2020” na 
poziomie lokalnym, regionalnym i 
europejskim. Ponadto programy 
operacyjne i strategie badawcze, 
innowacyjne i inteligentnej specjalizacji 
powinny być ukierunkowane na ściślejsze 
powiązanie programu „Horyzont 2020” z 
funduszami strukturalnymi.

Or. fr

Poprawka 344
Alyn Smith
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Aby uzyskać ściślejszy i lepszy 
związek między badaniami i innowacjami, 
program „Horyzont 2020” powinien 
wspierać transfer wiedzy i technologii, 
zwracając szczególną uwagę na związek 
między badaniami prowadzonymi w sferze 
publicznej i bazą produkcyjną Unii we 
wszystkich jej regionach.

Or. en

Poprawka 345
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Program „Horyzont 2020” powinien 
dążyć do rozpowszechniania i 
promowania najwyższej jakości badań we 
wszystkich europejskich regionach, co jest 
warunkiem niezbędnym do stworzenia 
zrównoważonej pod względem 
geograficznym unijnej strategii wzrostu 
gospodarczego i innowacji, oraz do 
zwiększenia mobilności badaczy, która 
może zapobiec różnym postaciom drenażu 
mózgów między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Aby wykorzystać synerię między 
różnymi obszarami polityki, zarówno w 
programie „Horyzont 2020”, jak i w 
polityce spójności należy wprowadzić 
instrumenty służące osiąganiu 
doskonałości.

Or. en

Poprawka 347
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Europejskie władze lokalne i 
regionalne mają do odegrania istotną rolę 
we wdrażaniu europejskiej przestrzeni 
badawczej oraz w zapewnianiu skutecznej 
koordynacji instrumentów finansowych 
Unii, szczególnie w umacnianiu powiązań 
między programem „Horyzont 2020” a 
funduszami strukturalnymi, w ramach 
regionalnych strategii innowacji opartych 
na inteligentnej specjalizacji. Regionom 
przypada również kluczowa rola przy 
upowszechnianiu i wdrażaniu wyników 
programu „Horyzont 2020” oraz 
zapewnianiu dodatkowego finansowania.

Or. en

Poprawka 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ważnym źródłem innowacji i wzrostu 
gospodarczego w Europie są MŚP. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” 
wymaga silnego zaangażowania MŚP, 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
Powinno to przyczynić się do osiągnięcia 
celów programu Small Business Act.

(27) Ważnym źródłem innowacji i wzrostu 
gospodarczego w Europie są MŚP. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” 
wymaga silnego zaangażowania MŚP, 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
Powinno to przyczynić się do osiągnięcia 
celów programu Small Business Act.
Mimo że MŚP stanowią ponad 95% 
wszystkich europejskich przedsiębiorstw, 
istnieją między nimi duże różnice, a w 
odniesieniu do różnych typów MŚP 
wymagane jest różne podejście. Dlatego 
też by wspierać działalność w dziedzinie 
badań i innowacji oraz możliwości MŚP, 
program „Horyzont 2020” powinien 
przewidywać pakiet różnych 
instrumentów, takich jak finansowanie 
bezpośrednie, większy udział w projektach 
realizowanych w ramach współpracy, 
łatwiejszy dostęp do funduszy, 
podnoszenie kwalifikacji i szkolenia, 
mobilność zasobów ludzkich oraz 
Eurostars. Program „Horyzont 2020” 
powinien też wspierać małe 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji 
(firmy kierowane przez przedsiębiorców 
zatrudniające do tysiąca pracowników), 
spośród których wiele ma duży potencjał 
wzrostu.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja MŚP jest bardzo szeroka. Różne typy MŚP wymagają różnego podejścia. Program 
„Horyzont 2020” powinien przewidywać pakiet różnych instrumentów, które można by 
stosować wobec różnych podkategorii MŚP i ukierunkować na nie w zależności od np. ich 
wielkości, fazy wzrostu, sektora, intensywności działalności w dziedzinie badań i innowacji.

Poprawka 349
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ważnym źródłem innowacji i wzrostu 
gospodarczego w Europie są MŚP. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” 
wymaga silnego zaangażowania MŚP, 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.15

Powinno to przyczynić się do osiągnięcia 
celów programu Small Business Act 16.

(27) Ważnym źródłem innowacji i wzrostu 
gospodarczego w Europie są MŚP. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” 
wymaga silnego zaangażowania MŚP, 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.15 W 
tym celu należy opracować zestaw 
instrumentów sprzyjających badaniom 
naukowym i innowayjności na 
poszczególnych etapach procesu 
innowacji oraz uwzględniających różne 
wielkości i typy MŚP. W trakcie realizacji 
programu „Horyzont 2020” należy 
przeznaczać co najmniej 20% jego 
budżetu na MŚP. W szczególności co 
najmniej 10% budżetu programu 
„Horyzont 2020” dostarczy instrument na 
rzecz MŚP, którym powinna zarządzać i 
który powinna wdrażać jedna, utworzona 
do tego celu struktura administracyjna.

Or. en

Poprawka 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ważnym źródłem innowacji i wzrostu 
gospodarczego w Europie są MŚP. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” 
wymaga silnego zaangażowania MŚP, 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
Powinno to przyczynić się do osiągnięcia 
celów programu Small Business Act.

(27) Zasadniczym źródłem innowacji, 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
tworzenia nowych miejsc prac w Europie 
są MŚP. W związku z tym program 
„Horyzont 2020” wymaga silnego 
zaangażowania MŚP, zdefiniowanych w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. Powinno to przyczynić się do 
osiągnięcia celów programu Small 
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Business Act.

Or. fr

Poprawka 351
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ważnym źródłem innowacji i wzrostu 
gospodarczego w Europie są MŚP. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” 
wymaga silnego zaangażowania MŚP, 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
Powinno to przyczynić się do osiągnięcia 
celów programu Small Business Act16.

(27) Zasadniczym źródłem innowacji i 
wzrostu gospodarczego w Europie są MŚP. 
W związku z tym program „Horyzont 
2020” wymaga silnego zaangażowania 
MŚP, zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
Powinno to przyczynić się do osiągnięcia 
celów programu Small Business Act16.

Or. fr

Poprawka 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Uniwersytety odgrywają 
podstawową rolę w ramach bazy 
naukowo-technologicznej Unii jako 
podstawowe instytucje doskonalenia 
zarówno w sferze kształcenia, jak i badań.
Organizacje badawcze i technologiczne 
skupiają różne podmioty całego łańcucha 
innowacji, od badań podstawowych do 
technologicznych, od opracowywania 
produktu i procesu do protoypu i 
demonstracji aż po pełne wdrożenie w 
sektorach publicznych i prywatnych.
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Przemysł i MŚP mają kluczowe znaczenie 
w kwestii wprowadzania wyników badań 
naukowych na rynki. Program „Horyzont 
2020” powinien sprzyjać pozyskiwaniu 
inwestycji w badania, rozwój i innowacje z 
sektora prywatnego, aby zapewnić 
osiągnięcie celu polegającego na 
zwiększeniu połączonych publicznych i 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój 
do poziomu 3% PKB.

Or. en

Poprawka 353
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Uniwersytety odgrywają 
podstawową rolę w ramach bazy 
naukowo-technologicznej Unii jako 
podstawowe instytucje doskonalenia 
zarówno w sferze kształcenia, jak i badań. 
Organizacje badawcze i technologiczne 
zajmują ważne miejsce w ekosystemach 
innowacji, skupiając kluczowe podmioty 
całego łańcucha innowacji, od badań 
podstawowych do technologicznych, od 
opracowywania produktu i procesu do 
protoypu i demonstracji aż po pełne 
wdrożenie w sektorach publicznych i 
prywatnych. Przemysł i MŚP mają 
kluczowe znaczenie w kwestii 
wprowadzania wyników badań 
naukowych na rynki. Program „Horyzont 
2020” powinien sprzyjać pozyskiwaniu 
inwestycji w badania, rozwój i innowacje z 
sektora prywatnego, aby zapewnić 
zwiększenie połączonych publicznych i 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój 
do poziomu 3% PKB, z którego sektor 
prywatny powinien wnosić dwie trzecie.
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Or. en

Poprawka 354
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu osiągnięcia jak największego 
wpływu programu „Horyzont 2020” 
należy poświęcić szczególną uwagę 
wielodyscyplinarnym, 
interdyscyplinarnym i 
transdyscyplinarnym podejściom jako 
czynnikowi niezbędnemu do dokonania 
ważnych postępów naukowych. 
Przełomowe odkrycia w nauce często mają 
miejsce na granicach lub skrzyżowaniach 
między różnymi dyscyplinami naukowymi. 
Ponadto złożoność problemów i wyzwań,
przed jakimi stoi Europa, wymaga 
rozwiązań, które mogą być opracowane 
jedynie dzięki współpracy między kilkoma 
dyscyplinami i podmiotami społecznymi.

Or. en

Poprawka 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu osiągnięcia jak największego 
wpływu programu „Horyzont 2020” 
należy poświęcić szczególną uwagę 
wielodyscyplinarnym, 
interdyscyplinarnym i 
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transdyscyplinarnym podejściom jako 
czynnikom niezbędnym do dokonania 
ważnych postępów naukowych. 
Przełomowe odkrycia w nauce często są 
dokonywane na styku różnych dyscyplin 
naukowych lub w obszarach wspólnych 
dla wielu dziedzin wiedzy. Ponadto 
złożoność problemów i wyzwań, przed 
jakimi stoi Europa, wymaga rozwiązań, 
które mogą być wypracowane jedynie w 
ramach współpracy między kilkoma 
dyscyplinami i podmiotami społecznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Prace multidyscyplinarne, interdyscyplinarne i transdyscyplinarne mają kluczowe znaczenie 
dla postępów w nauce i innowacjach. Złożoność obecnych problemów sprawia, że jedna 
dyscyplina naukowa lub pojedynczy badacze często nie mogą sobie z nimi poradzić. W 
związku z tym potrzebne są regularnie wspólne cele lub wspólne struktury kognitywne między 
dyscyplinami i podmiotami społecznymi, aby znaleźć i opracować najlepsze rozwiązania. 
Dlatego program „Horyzont 2020” powinien nie tylko przewidywać, ale również propagować 
badania multidyscyplinarne i interdyscyplinarne.

Poprawka 356
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Szkoły wyższe i organizacje 
badawcze odgrywają kluczową rolę w 
ramach bazy naukowo-technologicznej 
Unii jako podstawowe instytucje 
propagujące doskonałość, zarówno w 
sferze kształcenia, jak i badań.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu krajowych systemach organizacje badawcze odgrywają kluczową rolę w 
skomplikowanych badaniach.
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Poprawka 357
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Szkoły wyższe i organizacje 
badawcze odgrywają kluczową rolę w 
ramach bazy naukowo-technologicznej 
Unii jako podstawowe instytucje 
propagujące doskonałość, zarówno w
sferze kształcenia, jak i badań.

Or. en

Poprawka 358
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Szkoły wyższe i organizacje 
badawcze odgrywają kluczową rolę w 
ramach bazy naukowo-technologicznej 
Unii jako podstawowe instytucje 
propagujące doskonałość, zarówno w 
sferze kształcenia, jak i badań, dzięki ich 
istotnej roli w łączeniu Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego z 
europejską przestrzenią badawczą.

Or. en

Poprawka 359
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Aby zwiększyć oddziaływanie 
programu „Horyzont 2020”, należy 
zwrócić szczególną uwagę na nauki 
podstawowe, jak również podejścia 
multidyscyplinarne i interdyscyplinarne, 
które stanowią czynniki niezbędne do 
dokonania ważnych postępów naukowych. 
Przełomowe odkrycia w nauce często są 
dokonywane na styku różnych dyscyplin 
naukowych lub w obszarach wspólnych 
dla wielu dziedzin wiedzy. Ponadto 
złożoność problemów i wyzwań, przed 
jakimi stoi Europa, wymaga rozwiązań, 
które mogą zostać wypracowane jedynie w 
ramach współpracy w kilku dziedzinach 
jednocześnie.

Or. en

Poprawka 360
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje.

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego, program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje. Koordynacja i 
kontrola przeprowadzana w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny 
zagwarantować optymalne wykorzystanie 
zasobów i brak zbędnego powielania 
wydatków, niezależnie od źródeł ich 
finansowania.

Or. es



PE492.656v01-00 106/191 AM\906699PL.doc

PL

Uzasadnienie

Celem jest podkreślenie, że wszelka synergia jest mile widziana pod warunkiem odpowiedniej 
koordynacji i kontroli w celu uniknięcia zbędnego powielania elementów składowych.

Poprawka 361
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje.

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego, program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi, 
jak również korzystnymi i dostępnymi dla 
obydwu stron międzynarodowymi
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje.

Or. en

Uzasadnienie

Program „Horyzont 2020” będzie dostępny dla organizacji z państw trzecich, musimy jednak 
dopilnować, aby programy badawcze prowadzone przez państwa trzecie również były 
dostępne dla organizacji UE – w praktyce, a nie tylko w teorii. 

Poprawka 362
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego, program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
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publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje.

publicznych, z międzynarodowymi, 
krajowymi i regionalnymi programami 
wspierającymi badania naukowe i 
innowacje.

Or. en

Poprawka 363
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy osiągnąć większy wpływ
poprzez połączenie programu „Horyzont 
2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy w 
zakresie konkurencyjności oraz pomóc w 
stawieniu czoła wyzwaniom społecznym. 
Partnerstwa publiczno-prywatne w formie 
wspólnych inicjatyw technologicznych 
ustanowionych decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013) mogą być kontynuowane z 
wykorzystaniem struktur odpowiednich dla 
celu.

(29) Większy wpływ można osiągnąć
poprzez połączenie programu „Horyzont 
2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy w 
zakresie konkurencyjności i uwolnienia 
środków prywatnych oraz pomóc w 
stawieniu czoła wyzwaniom społecznym. 
Partnerstwa te powinny być oparte na 
prawdziwym partnerstwie, w tym 
partnerstwie w zakresie zobowiązań i 
udziału sektora prywatnego, powinny 
mieć zdefiniowane konkretne cele i być 
rozliczane z ich osiągnięcia, powinny też 
być połączone z resztą programu 
„Horyzont 2020” pod względem zasad 
dotyczących prawa własności 
intelektualnej, praw dostępu, 
przejrzystości i dostępności dla nowych 
oraz niewielkich podmiotów, powinny 
zachęcać do uwzględnienia całego 
łańcucha wartości, sprzyjać dodatkowym 
inwestycjom prywatnym w badania i 
rozwój oraz być dostosowane do 
strategicznego planu UE dotyczącego 
badań, rozwoju i innowacji. Partnerstwa 
publiczno-prywatne w formie wspólnych 
inicjatyw technologicznych ustanowionych 
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decyzją nr 1982/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. dotyczącą siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007–2013) mogą być 
kontynuowane z wykorzystaniem struktur 
odpowiednich dla celu oraz z 
poszanowaniem powyższych zasad.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że partnerstwa publiczno-prywatne, w tym wspólne inicjatywy technologiczne, mogą 
zwiększyć konkurencyjność przemysłu UE i uwolnić środki prywatne, to powinny one spełniać 
określone minimalne wymogi w zakresie uzupełniania środków publicznych przez partnerów 
prywatnych, obowiązywania zwyczajowych zasad dotyczących praw własności intelektualnej, 
praw dostępu i otwartego uczestnictwa nowych i niewielkich podmiotów, przejrzystości 
przetargów, ich komplementarności w odniesieniu do tradycyjnych wspólnych projektów 
międzynarodowych oraz ich dostosowania do strategicznego planu UE dotyczącego badań i 
rozwoju.

Poprawka 364
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy osiągnąć większy wpływ 
poprzez połączenie programu „Horyzont 
2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy w 
zakresie konkurencyjności oraz pomóc w 
stawieniu czoła wyzwaniom społecznym. 
Partnerstwa publiczno-prywatne w formie 
wspólnych inicjatyw technologicznych 
ustanowionych decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

(29) Należy osiągnąć większy wpływ 
poprzez połączenie programu „Horyzont 
2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy w 
zakresie konkurencyjności oraz pomóc w 
stawieniu czoła wyzwaniom społecznym. 
Obecne partnerstwa publiczno-prywatne w 
formie wspólnych inicjatyw 
technologicznych ustanowionych decyzją 
nr 1982/2006/WE Parlamentu 
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grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013) mogą być kontynuowane z 
wykorzystaniem struktur odpowiednich dla 
celu.

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. dotyczącą siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007–2013) mogą być 
kontynuowane z wykorzystaniem struktur 
odpowiednich dla celu. W szczególności 
należy zweryfikować ich zarządzanie i 
funkcjonowanie, aby zapewnić otwarte, 
przejrzyste, efektywne i wydajne 
funkcjonowanie oraz umożliwić 
uczestnictwo szerokiemu spektrum 
zainteresowanych podmiotów 
prowadzących działalność w swoich 
dziedzinach. Ponadto Komisja powinna 
ocenić możliwość uwzględnienia aspektu 
edukacji we wspólnych inicjatywach 
technologicznych i innych ustanowionych 
partnerstwach publiczno-prywatnych jako 
niezbędnego elementu trójkąta wiedzy.

Or. en

Poprawka 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy osiągnąć większy wpływ 
poprzez połączenie programu „Horyzont 
2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy w 
zakresie konkurencyjności oraz pomóc w 
stawieniu czoła wyzwaniom społecznym. 
Partnerstwa publiczno-prywatne w formie 
wspólnych inicjatyw technologicznych 
ustanowionych decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 

(29) Należy osiągnąć większy wpływ 
poprzez połączenie programu „Horyzont 
2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe i 
innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy w 
zakresie konkurencyjności oraz pomóc w 
stawieniu czoła wyzwaniom społecznym. 
Partnerstwa publiczno-prywatne w formie 
wspólnych inicjatyw technologicznych 
ustanowionych decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
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programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013) mogą być kontynuowane z 
wykorzystaniem struktur odpowiednich dla 
celu.

programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007–
2013) mogą być kontynuowane z 
wykorzystaniem struktur odpowiednich dla 
celu. Komisja powinna zapewnić jedno 
źródło finansowania z wyjątkiem sytuacji, 
w których istnieje wyraźne porozumienie 
pomiędzy Komisją a państwami 
członkowskimi w zakresie zapewnienia 
wystarczającego budżetu na wspólne 
finansowanie konkretnej inicjatywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zinstytucjonalizowane PPP wiążą się z wysokimi kosztami administracyjnymi, a ich 
przygotowanie zajmuje dużo czasu. Nowe PPP spełniające zdefiniowane kryteria powinny być 
oparte na modelu finansowania z pojedynczym źródłem finansowania (Komisja Europejska). 
Pojedyncze źródło finansowania w programie „Horyzont 2020” (Komisja Europejska) 
stanowi preferowane rozwiązanie pod względem uproszczenia wdrażania projektów i 
zapewniania równych szans na udział w różnych państwach uczestniczących w programie.

Poprawka 366
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów,
wzajemnych korzyściach i – w stosownych 
przypadkach – zasadzie wzajemności. 
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie 
nauki, technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”, mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
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zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.
Komisja powinna opracować strategię 
opartą na strategiach politycznych i 
potrzebach Unii w celu lepszego 
zaplanowania i określenia priorytetów 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
nauki, technologii i innowacji oraz 
określenia kluczowych państw trzecich 
oraz dziedzin nauki i technologii, na 
których należy skupić wysiłki.

Or. en

Poprawka 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.
We współpracy międzynarodowej należy 
uwzględniać możliwości regionów 
najbardziej oddalonych i krajów i 
terytoriów zamorskich oraz rolę, jaką 
mogą one odegrać w regionach, w których 
się znajdują.
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Or. fr

Uzasadnienie

Unijne regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie występują na całym 
świecie i mogą tym samym pełnić rolę łączników Unii Europejskiej, w szczególności w 
zakresie współpracy międzynarodowej.

Poprawka 368
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”, mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.
Aby dopilnować, by środki finansowe 
rozdysponowane w ramach programu 
„Horyzont 2020” nie były wykorzystywane 
w sposób sprzeczny z podstawowymi 
wartościami Unii, oraz w celu 
stymulowania spójności z polityką 
zagraniczną Unii i polityką w zakresie 
rozwoju, należy ustanowić szczegółowe 
zasady w odniesieniu do państw trzecich, 
co do których istnieje uzasadnione 
podejrzenie łamania praw człowieka bądź 
udziału w konfliktach zbrojnych lub 
konfliktach terytorialnych.
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Poprawka 369
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”, mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.
Nie należy jednak podejmować 
współpracy z państwami trzecimi w 
dziedzinie badań o potencjalnie 
podwójnym zastosowaniu, jeśli państwo 
takie nie przestrzega praw człowieka, 
rezolucji ONZ i prawa 
międzynarodowego.

Or. en

Poprawka 370
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”, mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii, sieci współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie badań na 
rzecz rozwoju oraz polityki rozwojowej, w 
tym poprzez stworzenie synergii z 
programami zewnętrznymi oraz wsparcie 
zaangażowania Unii w zobowiązania 
międzynarodowe, takie jak osiągnięcie 
milenijnych celów rozwoju.

Or. en

Poprawka 371
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”, mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
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zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju i 
celów RIO+20.

Or. en

Poprawka 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Należy zastanowić się nad 
zachęceniem zespołów badawczych do 
udziału w różnych projektach w celu 
poprawienia jakości badań i innowacji 
oraz zwiększenia możliwości 
międzynarodowej współpracy.

Or. en

Poprawka 373
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby zapewnić równe szanse dla 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym, środki finansowe w 
ramach programu Horyzont 2020 należy 
opracować w taki sposób, aby były zgodne 
z zasadami pomocy państwa, tak aby 
zagwarantować efektywność wydatków 
publicznych i zapobiec zakłóceniom na 
rynku takim jak wypieranie finansowania 
prywatnego, tworzenie nieskutecznych 
struktur rynkowych lub utrzymywanie 
niewydajnych przedsiębiorstw.

(31) Aby zapewnić równe szanse dla 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym, środki finansowe w 
ramach programu Horyzont 2020 należy 
opracować w taki sposób, aby były zgodne 
z zasadami pomocy państwa, tak aby 
zagwarantować efektywność wydatków 
publicznych i zapobiec zakłóceniom na 
rynku takim jak wypieranie finansowania 
prywatnego, tworzenie nieskutecznych 
struktur rynkowych.
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Poprawka 374
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Potrzebę nowego podejścia do 
kontroli i zarządzania ryzykiem w 
finansowaniu badań naukowych przez 
Unię uznała Rada Europejska, wzywając 
dnia 4 lutego 2011 r. do ustalenia nowej 
równowagi między zaufaniem a kontrolą 
oraz między ponoszeniem ryzyka a 
unikaniem go. W swojej rezolucji z dnia 11 
listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych Parlament 
Europejski wezwał do pragmatycznego 
przejścia do administracyjnego i 
finansowego uproszczenia oraz stwierdził, 
że zarządzanie europejskim finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 
stopniu opierać się na zaufaniu do 
uczestników i odznaczać się większą 
tolerancją ryzyka. W sprawozdaniu z 
oceny śródokresowej siódmego programu 
ramowego UE w zakresie badań (2007–
2013) stwierdza się, że potrzebne jest 
bardziej radykalne podejście, które 
umożliwi przełom w dążeniu do 
uproszczenia oraz że należy zmienić 
stosunek równowagi między ryzykiem a 
zaufaniem.

(32) Potrzebę nowego podejścia do 
kontroli i zarządzania ryzykiem w 
finansowaniu badań naukowych przez 
Unię uznała Rada Europejska, wzywając 
dnia 4 lutego 2011 r. do ustalenia nowej 
równowagi między zaufaniem a kontrolą 
oraz między ponoszeniem ryzyka a 
unikaniem go. W swojej rezolucji z dnia 11 
listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych Parlament 
Europejski wezwał do pragmatycznego 
przejścia do administracyjnego i 
finansowego uproszczenia oraz stwierdził, 
że zarządzanie europejskim finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 
stopniu opierać się na zaufaniu do 
uczestników i odznaczać się większą 
tolerancją ryzyka. W sprawozdaniu z 
oceny śródokresowej siódmego programu 
ramowego UE w zakresie badań (2007–
2013) stwierdza się, że potrzebne jest 
bardziej radykalne podejście, które 
umożliwi przełom w dążeniu do 
uproszczenia, oraz że należy przywrócić 
stan równowagi między ryzykiem a 
zaufaniem. Takiego administracyjnego i 
finansowego uproszczenia należy dokonać 
przed uruchomieniem programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en
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Poprawka 375
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz promowania 
lepszego wykorzystania przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz promowania 
lepszego wykorzystania przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego. 
Niniejsze rozporządzenie nie pokrywa 
wydatków administracyjnych Komisji na 
wykonanie tego programu, ani też 
opracowania i prowadzenia dużych 
europejskich projektów 
infrastrukturalnych, takich jak Galileo, 
GMES lub ITER. 

Or. en

Uzasadnienie

7PR był zbyt często „nadużywany” do uzupełniania luk finansowych w dużych projektach 
europejskich, takich jak Galileo, GMES lub ITER. Mimo że PE wspiera te projekty i ich 
finansowanie, należy jasno zaznaczyć, że program „Horyzont 2020” nie będzie pokrywać 
dodatkowych kosztów związanych zarówno z wdrażaniem tych projektów, jak i ich obsługą.

Poprawka 376
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy w 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy w 
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zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz promowania 
lepszego wykorzystania przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego.

zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz promowania 
lepszego wykorzystania społecznego, 
gospodarczego i przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego.

Or. en

Poprawka 377
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „działania badawcze i innowacyjne” 
oznaczają całe spektrum działań 
związanych z badaniami, rozwojem 
technologicznym, demonstracją i 
innowacją, w tym promowanie współpracy 
z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, upowszechnianie i 
optymalizację wyników oraz promowanie 
szkoleń i mobilności naukowców w Unii;

(a) „działania badawcze i innowacyjne” 
oznaczają całe spektrum działań 
związanych z badaniami, rozwojem 
technologicznym, demonstracją i 
innowacją, w tym promowanie współpracy 
z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, otwarty dostęp,
upowszechnianie i optymalizację wyników 
oraz promowanie szkoleń i mobilności 
naukowców w Unii;

Or. en

Poprawka 378
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „partnerstwo publiczno-prywatne” 
oznacza partnerstwo, w którym partnerzy z 

(d) „partnerstwo publiczno-prywatne” 
oznacza partnerstwo pomiędzy partnerami
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sektora prywatnego, Unii oraz, w 
stosownych przypadkach, inne strony, 
zobowiązują się do wspólnego wspierania 
opracowania i realizacji programu w 
zakresie badań i innowacji lub działań w 
tej dziedzinie;

z sektora prywatnego oraz partnerami z 
sektora publicznego, takimi jak szkoły 
wyższe, organizacje badawcze i inne 
organizacje sektora publicznego, 
wspierane wspólnie przez Unię oraz jej 
partnerów w celu wspierania opracowania 
i realizacji programu w zakresie badań i 
innowacji lub działań w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 379
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „partnerstwo publiczno-publiczne” 
oznacza partnerstwo, w którym organy 
sektora publicznego lub mające obowiązek 
świadczenia usługi publicznej na szczeblu 
regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym oraz Unia zobowiązują 
się do wspólnego wspierania opracowania i 
realizacji programu w zakresie badań i 
innowacji lub działań w tej dziedzinie.

(e) „partnerstwo publiczno-publiczne” 
oznacza partnerstwo, w którym organy 
sektora publicznego lub mające obowiązek 
świadczenia usługi publicznej na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym oraz Unia zobowiązują 
się do wspólnego wspierania opracowania i 
realizacji programu w zakresie badań i 
innowacji lub działań w tej dziedzinie.

Or. ro

Poprawka 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) „infrastruktura badawcza” oznacza 
obiekty, zasoby, systemy organizacyjne i 
usługi wykorzystywane przez środowisko 
naukowe do prowadzenia badań 
naukowych i wdrażania innowacji w 
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swoich dyscyplinach. W stosownych 
przypadkach infrastruktura badawcza 
może być również wykorzystywana do 
celów innych niż badawcze, np. do celów 
edukacyjnych lub do świadczenia usług 
publicznych. Infrastruktura badawcza 
obejmuje: ważne wyposażenie naukowe 
(lub zestawy instrumentów); zasoby oparte 
na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub 
dane naukowe; infrastrukturę 
elektroniczną, do której zalicza się 
systemy danych, infrastrukturę 
komputerową i oprogramowanie, sieci 
komunikacyjne oraz systemy mające na 
celu promowanie otwartości i zaufania 
cyfrowego; wszelkie inne obiekty 
infrastrukturalne o unikalnym 
charakterze, które są niezbędne do 
osiągnięcia doskonałości w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wspólnej definicji pojęcia infrastruktury należy zastosować pojęcie już 
używane, które rozszerza tradycyjną interpretację, związaną z budynkami i inwestycjami 
majątkowymi.

Poprawka 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) „inteligentna specjalizacja” oznacza 
koncepcję rozwoju polityki Unii 
Europejskiej w zakresie badań i rozwoju 
oraz innowacji. Celem inteligentnej 
specjalizacji jest promowanie wydajnego i 
skutecznego wykorzystania inwestycji 
publicznych, wykorzystując synergię 
między krajami i regionami i wzmacniając 
jej zdolności innowacyjne. Strategia 



AM\906699PL.doc 121/191 PE492.656v01-00

PL

inteligentnej specjalizacji obejmuje 
wieloletni program strategiczny, którego 
celem jest rozwój funkcjonalnego 
krajowego lub regionalnego systemu 
badań i innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Inteligentna specjalizacja stanowi zadanie, które powinno zostać wykonane przez regiony w 
celu określenia swoich zdolności oraz opracowania przyszłego strategicznego programu 
regionalnego. Jest to oddolny wymóg umożliwiający transfer środków z funduszy 
strukturalnych do programu na rzecz innowacji i programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 382
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego rozwoju, rozwoju 
gospodarczego i prężności, włączenia 
społecznego i konkurencyjności 
przemysłowej w Europie.

Or. en

Poprawka 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
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Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, transfer 
wyników badań na wszystkie poziomy 
kształcenia, stworzenie nowych miejsc 
pracy i zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

Or. en

Uzasadnienie

Edukacja stanowi kluczowy element strategii „Europa 2020”. To niezbędny warunek 
zapewniający Europie siłę. Program „Horyzont 2020” powinien również obejmować 
transfery z programów naukowych do programów edukacyjnych.

Poprawka 384
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
finansowania najwyższej jakości badań 
naukowych i innowacji, umożliwiając tym 
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uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

samym uzyskanie inwestycji, stworzenie 
nowych miejsc pracy i zapewnienie 
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu i konkurencyjności w Europie.
Program powinien być ukierunkowany na 
działania, w których interwencja na 
szczeblu Unii zapewnia wartość dodaną w 
porównaniu do interwencji 
podejmowanych na szczeblu krajowym 
lub regionalnym.

Or. en

Poprawka 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę 
w osiągnięciu celów strategii „Europa 
2020” w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
finansowania najwyższej jakości badań 
naukowych i innowacji, umożliwiając tym 
samym zwiększenie prywatnych 
i publicznych inwestycji, stworzenie 
nowych miejsc pracy i zapewnienie 
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu i konkurencyjności, a także 
podjęcie wyzwań społecznych w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Doskonałość stanowi jedno z najważniejszych nadrzędnych kryteriów finansowania programu 
ramowego i powinna być wymieniona jako jeden z celów programu „Horyzont 2020”.
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Poprawka 386
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
finansowania najwyższej jakości badań 
naukowych i innowacji, umożliwiając tym 
samym uzyskanie inwestycji, stworzenie 
nowych miejsc pracy i zapewnienie 
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu i konkurencyjności w Europie.

Or. en

Uzasadnienie

Doskonałość stanowi jedno z najważniejszych nadrzędnych kryteriów finansowania programu 
ramowego i powinna być wymieniona jako jeden z celów programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
finansowania najwyższej jakości badań 
naukowych i innowacji, umożliwiając tym 
samym uzyskanie inwestycji, stworzenie 
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stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

nowych miejsc pracy i zapewnienie 
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu i konkurencyjności w Europie.

Or. en

Poprawka 388
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
finansowania najwyższej jakości badań 
naukowych i innowacji, umożliwiając tym 
samym uzyskanie inwestycji, stworzenie 
nowych miejsc pracy i zapewnienie
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu i konkurencyjności w Europie.

Or. en

Poprawka 389
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
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stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

stworzenie wspólnych ram strategicznych 
finansowania najwyższej jakości badań 
naukowych i innowacji, umożliwiając tym 
samym uzyskanie inwestycji, stworzenie 
nowych miejsc pracy i zapewnienie 
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu i konkurencyjności w Europie.

Or. en

Poprawka 390
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie publicznych i prywatnych 
inwestycji, stworzenie nowych miejsc 
pracy i zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie oraz pozycji 
lidera w dziedzinie nauki na szczeblu 
światowym.

Or. en

Poprawka 391
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie publicznych i prywatnych 
inwestycji, stworzenie nowych miejsc 
pracy, zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

Or. en

Poprawka 392
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizowany 
jest we współpracy z państwami 
członkowskimi, aby zapewnić 
komplementarność i europejską wartość 
dodaną polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzonej w 
państwach członkowskich i przez władze 
lokalne.

Or. fr

Poprawka 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Instrumenty 
łączące badania naukowe i innowacje z 
funduszami strukturalnymi powinny 
zostać wdrożone za pośrednictwem 
programów „Regiony wiedzy” oraz 
„Inteligentna specjalizacja”. Oba 
instrumenty powinny się znajdować w 
europejskiej przestrzeni badawczej w celu 
stworzenia obiektywnych wskaźników 
niezbędnych do wytyczenia „drogi do 
doskonałości”.

Or. en

Uzasadnienie

„Regiony wiedzy” oraz „Inteligentna specjalizacja” mogą stanowić istotne instrumenty dla 
osiągnięcia efektów synergii pomiędzy funduszami strukturalnymi i programem „Horyzont 
2020”.

Poprawka 394
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład 
w budowanie społeczeństwa i gospodarki 
opartych na wiedzy i innowacyjności 
w całej Unii poprzez pozyskanie 
wystarczających dodatkowych nakładów 
na badania i rozwój oraz innowacyjność i 
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realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

w ten sposób przyczynia się do osiągnięcia
zakładanego wydatkowania 3% PKB na 
finansowanie badań naukowych i 
innowacji w całej Unii do 2020 r. W ten 
sposób wspiera on realizację strategii 
„Europa 2020” oraz innych kierunków 
polityki Unii, a także utworzenie i 
funkcjonowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej. Stosowne wskaźniki 
efektywności określono we wstępie do 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 395
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej za pomocą 
konkretnych i stanowiących punkt 
odniesienia działań stymulujących zmiany 
strukturalne w europejskich systemach 
badań i innowacji. Stosowne wskaźniki 
efektywności określono we wstępie do 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 396
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie wiodącej na świecie gospodarki 
opartej na wiedzy i innowacyjności w całej 
Unii poprzez pozyskanie wystarczających 
dodatkowych nakładów na pionierskie i 
najwyższej jakości badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
utworzenie globalnie konkurencyjnych 
centrów doskonałości oraz realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

Or. en

Poprawka 397
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy, 
zrównoważonym rozwoju i innowacyjności 
w całej Unii poprzez pozyskanie 
wystarczających dodatkowych nakładów 
na badania i rozwój oraz innowacyjność. 
W ten sposób wspiera on realizację 
strategii „Europa 2020” oraz innych 
kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.
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Or. en

Poprawka 398
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie społeczeństwa opartego na 
wiedzy i innowacyjności w całej Unii 
poprzez pozyskanie wystarczających 
dodatkowych nakładów na badania i 
rozwój oraz innowacyjność. W ten sposób 
wspiera on realizację strategii „Europa 
2020” oraz innych kierunków polityki 
Unii, a także utworzenie i funkcjonowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej. 
Stosowne wskaźniki efektywności 
określono we wstępie do załącznika I.

Or. ro

Poprawka 399
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodącej pozycji w przemyśle; (b) wiodącej pozycji w przemyśle i 
sektorze usług;

Or. ro

Poprawka 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c) – punkt i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) nauka i technologia; nauki biologiczne, 
zdrowie, nauki o ziemi, środowisko, 
zasoby naturalne i bezpieczeństwo 
żywnościowe;

Or. en

Uzasadnienie

Różnica pomiędzy technologią, inżynierią, badaniami dotyczącymi ludzkich potrzeb i potrzeb 
społecznych.

Poprawka 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c) – punkt ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) nauki społeczne, ekonomiczne i 
humanistyczne; problemy demograficzne, 
edukacja, kwestie terytorialne, 
sprawowanie rządów, kultura, treści 
cyfrowe, nauki humanistyczne, 
dziedzictwo kulturowe i niematerialne 
dziedziny wiedzy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla znaczenie niematerialnych dziedzin wiedzy, ponieważ konieczne jest 
dostosowanie się do zmian na szczeblu globalnym.

Poprawka 402
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Horyzont 2020 musi podkreślać znaczenie 
promowania dziedzin badawczych, w 
których nie występuje segregacja płciowa. 
Program ten dąży – za pośrednictwem 
uniwersytetów, unijnych instytucji i 
państw członkowskich – zarówno do 
wspierania nauki jako przedmiotu 
zainteresowania kobiet i mężczyzn 
począwszy od wczesnego etapu edukacji, 
jak i do promowania wizerunku 
naukowców obu płci jako wzorców do 
naśladowania. Kampanie uświadamiające 
w ramach programu są źródłem 
informacji o wymogach, jakie musi 
spełniać naukowiec, jak i o możliwościach 
istniejących w dziedzinie badań 
naukowych oraz o uprawnieniach, jakie 
przewidziane są dla matek.

Or. it

Poprawka 403
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Program ten nie pokrywa wydatków 
administracyjnych ani opracowania i 
prowadzenia dużych europejskich 
projektów infrastrukturalnych, takich jak 
Galileo, GMES lub ITER.

Or. en

Poprawka 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
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Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach priorytetów i ogólnych 
zarysów działań, o których mowa w ust. 2, 
można zwrócić uwagę na nowe i 
nieprzewidziane potrzeby występujące w 
okresie realizacji programu „Horyzont 
2020”. Może to dotyczyć reagowania na 
pojawiające się możliwości, kryzysy i 
zagrożenia, potrzeby związane z rozwojem 
nowych kierunków polityki Unii oraz z 
działaniami pilotażowymi, których 
wsparcie przewiduje się w przyszłych 
programach.

skreślony

Or. en

Poprawka 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5а. Program „Horyzont 2020” przyczynia 
się do atrakcyjności karier naukowych w 
Europie i łagodzi skutki drenażu mózgów. 
Dlatego też jest on wdrażany tak, by 
wesprzeć tworzenie jednolitego rynku dla 
naukowców, w szczególności dzięki 
zastosowaniu w ramach programu 
„Horyzont 2020” odpowiednich 
mechanizmów służących zmniejszeniu 
rozbieżności w wynagradzaniu 
naukowców.

Or. en
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Poprawka 406
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa realizacji programu 
„Horyzont 2020” wynosi 87740 mln EUR, 
z czego maksymalnie 86 198 mln EUR
przeznacza się na działania na podstawie 
tytułu XIX Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

1. Koperta finansowa realizacji programu 
„Horyzont 2020” wynosi 87740 mln EUR, 
z czego maksymalnie 98,8% przeznacza 
się na działania na podstawie tytułu XIX 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

Or. it

Poprawka 407
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) doskonała baza naukowa, 27818 mln 
EUR;

(a) doskonała baza naukowa, 32,3%;

Or. en

Poprawka 408
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) doskonała baza naukowa, 27818 mln 
EUR;

(a) doskonała baza naukowa, 31,8% 
budżetu całkowitego (bez ITER);

Or. en
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Uzasadnienie

Część budżetu przeznaczona na ten cel nie uwzględnia mojej propozycji dotyczącej włączenia 
zobowiązania projektu ITER do rozszerzonego budżetu całkowitego na program „Horyzont 
2020”.

Poprawka 409
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) doskonała baza naukowa, 27818 mln 
EUR;

(a) doskonała baza naukowa, 27,1% 
całkowitego budżetu;

Or. it

Poprawka 410
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280 
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle: [30 280 
mln EUR];

Or. fr

Uzasadnienie

Badania naukowe i innowacje mają kluczowe znaczenie dla powodzenia polityki 
przemysłowej i zapewnienia lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych. 
Wydaje się rozsądne zwiększenie o 10 miliardów euro środków przeznaczonych na przemysł  
poprzez przesunięcie odpowiedniej kwoty ze środków na wyzwania społeczne.

Poprawka 411
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280 
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 28,8% 
całkowitego budżetu;

Or. it

Poprawka 412
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280 
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 26%;

Or. en

Poprawka 413
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280 
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 23,3% 
budżetu całkowitego (bez ITER);

Or. en

Uzasadnienie

Część budżetu przeznaczona na ten cel nie uwzględnia mojej propozycji dotyczącej włączenia 
zobowiązania projektu ITER do rozszerzonego budżetu całkowitego na program „Horyzont 
2020”.
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Poprawka 414
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne: [25 888 mln 
EUR];

Or. fr

Uzasadnienie

Należy lepiej rozdysponować kwotę, przydzielając dodatkowe 10 miliardów euro na 
„wiodącą pozycję w przemyśle” kosztem działu „wyzwania społeczne”. Pozostałe 25 888 mln 
euro wydaje się być kwotą wystarczającą na wydatki w dziale „wyzwania społeczne” 
(zdrowie, dobre samopoczucie, zrównoważone rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, 
gospodarka ekologiczna, badania morskie, ekologiczna energia, inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport, zwalczanie zmiany klimatu, integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa).

Poprawka 415
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne, 41,3% budżetu 
całkowitego (bez ITER).

Or. en

Uzasadnienie

Część budżetu przeznaczona na ten cel nie uwzględnia mojej propozycji dotyczącej włączenia 
zobowiązania projektu ITER do rozszerzonego budżetu całkowitego na program „Horyzont 
2020”.

Poprawka 416
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 2 - akapit pierwszy - litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne, 39,2% 
całkowitego budżetu.

Or. it

Poprawka 417
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne, 36,4%.

Or. en

Poprawka 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2212 mln EUR.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe bezpośrednie działania 
badawcze Wspólnego Centrum 
Badawczego wynosi 2,52%1 budżetu 
całkowitego programu „Horyzont 2020”, 
biorąc pod uwagę, że budżet WCB opiera 
się głównie na kosztach stałych (personel i 
infrastruktura).
1 Odsetek ten jest oparty na przydziale 
finansowym proponowanym przez 
Komisję dla programu „Horyzont 2020”.

Or. en
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Uzasadnienie

WCB udziela wsparcia naukowego priorytetowym obszarom polityki UE, które jest bardzo 
istotnym elementem ułatwiającym podejmowanie właściwych decyzji politycznych w 
kluczowych sektorach/obszarach (makroekonomia, rozporządzenia finansowe, środowisko i 
zmiana klimatu, zdrowie, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, energia i transport oraz 
ochrona i bezpieczeństwo). Aby umożliwić WCB utrzymanie obecnej sytuacji, w której 
prowadzone są niejądrowe działania bezpośrednie, potrzebna jest kwota 2212 mln EUR.

Poprawka 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2212 mln EUR.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe badania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2,52% budżetu całkowitego programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 420
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2212 mln EUR.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2,5% budżetu całkowitego (bez ITER).

Or. en

Uzasadnienie

Część budżetu przeznaczona na ten cel nie uwzględnia mojej propozycji dotyczącej włączenia 
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zobowiązania projektu ITER do rozszerzonego budżetu całkowitego na program „Horyzont 
2020”.

Poprawka 421
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2212 mln EUR.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2,5% całkowitego budżetu.

Or. it

Poprawka 422
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2212 mln EUR.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi 
2,3%.

Or. en

Poprawka 423
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe bezpośrednie działania 
badawcze Wspólnego Centrum 
Badawczego (WCB) jest zależna od 
potrzeb WCB, biorąc pod uwagę, że 
budżet WCB opiera się głównie na 
kosztach stałych (personel i 
infrastruktura).

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne Centrum Badawcze udziela wsparcia naukowego priorytetowym obszarom polityki 
UE, które jest bardzo istotnym elementem ułatwiającym podejmowanie właściwych decyzji 
politycznych w kluczowych sektorach/obszarach (makroekonomia, rozporządzenia finansowe, 
środowisko i zmiana klimatu, zdrowie, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, energia i 
transport oraz ochrona i bezpieczeństwo). Aby umożliwić WCB utrzymanie obecnej sytuacji, 
w której prowadzone są niejądrowe działania bezpośrednie, potrzebna jest kwota 2212 mln 
EUR.

Poprawka 424
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział działaniach w ramach współpracy 
międzynarodowej określonych w art. 21 
ust. 2 i 3, wynosi 4%.

Or. fr

Poprawka 425
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział działaniach w ramach współpracy 
międzynarodowej określonych w art. 21 
ust. 2 i 3, wynosi 4%.

Or. fr

Uzasadnienie

Współpraca międzynarodowa jest zgodnie z art. 180 TFUE jednym z czterech rodzajów 
działań, które należy prowadzić w ramach programu ramowego. Zgodnie z art. 182 
powyższego traktatu jej „udział” powinien być ustalony w programie ramowym.  Proponuje 
się w związku z tym przyjęcie średniej wartości 4% odnotowanej w trakcie poprzednich 
programów ramowych na rzecz badań, rozwoju technologicznego i działań pokazowych.

Poprawka 426
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przewiduje odpowiednią sumę 
pieniędzy do przeznaczenia na przetargi, 
w których niespodziewanie większa liczba 
ofert została oceniona jako oferty 
najwyższej jakości, tak aby w stosownych 
przypadkach móc sfinansować więcej niż 
jeden projekt.

Or. en

Poprawka 427
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski Instytut Innowacji i 3. Europejski Instytut Innowacji 
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Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3194 mln EUR jak określono w 
załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1542 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1652 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w 
art. 26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota 
zostanie przyznana proporcjonalnie, jak 
określono w załączniku II, z kwoty 
przeznaczonej na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach priorytetu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” określonego w ust. 2 lit. b) 
oraz z kwoty przeznaczonej na priorytet 
„Wyzwania społeczne” określony w ust. 2 
lit. c).

i Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” 
w wysokości xxx mln EUR, jak określono 
w załączniku II.

W związku z potrzebą określenia i 
wybrania najlepszych wspólnot wiedzy i 
innowacji (WWiI) o największych 
szansach na szybkie osiągnięcie masy 
krytycznej, w 2014 r. procedura selekcji 
WWiI będzie otwarta dla wniosków o 
zakwalifikowanie partnerstwa jako WWiI 
dotyczących następujących wcześniej 
określonych tematów:
- innowacje na rzecz zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego starzenia się,
- surowce,
- żywność na przyszłość (Food4Future),
- mobilność w miastach,
- produkcja oferująca wartość dodaną 
oraz
- inteligentne i bezpieczne społeczeństwa.
Spośród propozycji dotyczących wyboru 
WWiI obejmujących te tematy zostanie 
wybrana określona liczba wniosków o 
zakwalifikowanie partnerstwa jako WWiI. 
Liczba wybranych WWiI będzie zależeć od 
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dojrzałości i gotowości europejskich 
konsorcjów do zakładania wiarygodnych 
WWiI, potencjalnego wpływu społecznego 
i gospodarczego oraz możliwości synergii 
z innymi inicjatywami, a także zdolności 
absorpcyjnej EIT i dostępnego budżetu.

Or. en

Poprawka 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3194 mln EUR jak określono w 
załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1542 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1652 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w 
art. 26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota 
zostanie przyznana proporcjonalnie, jak 
określono w załączniku II, z kwoty 
przeznaczonej na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach priorytetu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” określonego w ust. 2 lit. b) 
oraz z kwoty przeznaczonej na priorytet 
„Wyzwania społeczne” określony w ust. 2 
lit. c).

3. 3. Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się minimalnym
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3,64 procent budżetu 
całkowitego, jak określono w załączniku II.

Or. en
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Poprawka 429
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3194 mln EUR jak określono w 
załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1542 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1652 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w 
art. 26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota 
zostanie przyznana proporcjonalnie, jak 
określono w załączniku II, z kwoty 
przeznaczonej na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach priorytetu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” określonego w ust. 2 lit. b) 
oraz z kwoty przeznaczonej na priorytet 
„Wyzwania społeczne” określony w ust. 2 
lit. c).

3. Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 2,9% całkowitego budżetu, jak 
określono w załączniku II.

Or. it

Poprawka 430
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3194 mln EUR jak określono w 

3. Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 1,2% budżetu całkowitego (bez 
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załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1542 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1652 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w art. 
26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota zostanie 
przyznana proporcjonalnie, jak określono 
w załączniku II, z kwoty przeznaczonej na 
cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” w ramach priorytetu 
„Wiodąca pozycja w przemyśle” 
określonego w ust. 2 lit. b) oraz z kwoty 
przeznaczonej na priorytet „Wyzwania 
społeczne” określony w ust. 2 lit. c).

ITER), jak określono w załączniku II. 
Pierwszy przydział w wysokości 48% tego 
budżetu przyznaje się Europejskiemu 
Instytutowi Innowacji i Technologii na 
działania objęte tytułem XVII Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Drugi 
przydział w wysokości do 52% z 1,2% 
budżetu całkowitego (bez ITER) przyznaje 
się wyłącznie w zależności od przeglądu 
określonego w art. 26 ust. 1. Ta dodatkowa 
kwota zostanie przyznana proporcjonalnie, 
jak określono w załączniku II, z kwoty 
przeznaczonej na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
w ramach priorytetu „Wiodąca pozycja 
w przemyśle” określonego w ust. 2 lit. b) 
oraz z kwoty przeznaczonej na priorytet 
„Wyzwania społeczne” określony w ust. 2 
lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Część budżetu przeznaczona na ten cel nie uwzględnia mojej propozycji dotyczącej włączenia 
zobowiązania projektu ITER do rozszerzonego budżetu całkowitego na program „Horyzont 
2020”.

Poprawka 431
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w ramach pierwszego przydziału 
trwający rozwój obecnych wspólnot 
wiedzy i innowacji (dalej zwane WWiI) 
oraz kapitał zalążkowy na założenie 
drugiej generacji trzech nowych WWiI

(a) w ramach pierwszego przydziału 
trwający rozwój obecnych wspólnot 
wiedzy i innowacji (dalej zwane WWiI) 
oraz kapitał zalążkowy na założenie 
drugiej generacji trzech nowych WWiI w 
2014 r.

Or. en
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Poprawka 432
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w ramach drugiego przydziału trwający 
rozwój już powstałych WWiI oraz kapitał 
zalążkowy na założenie trzeciej generacji
trzech nowych WWiI

(b) w ramach drugiego przydziału trwający 
rozwój już powstałych WWiI oraz kapitał 
zalążkowy na założenie trzeciej generacji
nowej WWiI, jeżeli po przeprowadzeniu 
śródokresowego przeglądu można 
wykazać, że WWiI są najbardziej 
skuteczną i zapewniającą wartość dodaną 
metodą realizacji celów w filarach 
„Wiodąca pozycja w przemyśle” i 
„Wyzwania społeczne”.

Or. en

Poprawka 433
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w ramach drugiego przydziału trwający 
rozwój już powstałych WWiI oraz kapitał 
zalążkowy na założenie trzeciej generacji 
trzech nowych WWiI

(b) w ramach drugiego przydziału trwający 
rozwój już powstałych WWiI oraz kapitał 
zalążkowy na założenie trzeciej generacji 
trzech nowych WWiI w 2018 r.

Or. en

Poprawka 434
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit trzeci – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Drugi przydział zostanie udostępniony po 
przeglądzie określonym w art. 26 ust. 1, z 
uwzględnieniem w szczególności:

Drugi przydział zostanie udostępniony
dopiero po pozytywnym przeglądzie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 1, z 
uwzględnieniem w szczególności:

Or. en

Poprawka 435
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 3 - akapit trzeci - litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Wkładu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii i jego WWiI w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”.

(c) Wkładu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii i jego WWiI w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”, w szczególności biorąc pod uwagę, 
czy WWiI są najbardziej skuteczną i 
zapewniającą wartość dodaną metodą 
realizacji celów.

Or. en

Poprawka 436
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odpowiedzi na ewoluujący 
charakter nauki, technologii i innowacji 
oraz aby w stosownych przypadkach 
dostosować program „Horyzont 2020” do
nowych dokonań i potrzeb, Komisja może, 
w rezultacie oceny śródokresowej 
programu „Horyzont 2020”, o której 
mowa w art. 26 ust. 1 lit. a) niniejszego 
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rozporządzenia, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 26a, 26b i 
26c, zmienić orientacyjny podział 
określony w załączniku II o 15% łącznego 
początkowego przydziału dla każdego 
priorytetu i celu szczegółowego oraz, w 
stosownym przypadku, celów 
szczegółowych i działań określonych w 
załączniku I.
Przy zmianie załącznika I i II Komisja 
uwzględnia w szczególności:
(a) wkład różnych części programu w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”;
(b) rozwój głównych wskaźników oceny 
wyników i skutków różnych części 
programów, jak określono w załączniku II 
programu szczegółowego;
(c) przewidywane przyszłe potrzeby 
finansowe różnych części i instrumentów 
programu, w tym instrumenty finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest utrzymanie elastyczności programu i wyposażenie Komisji w środki pozwalające 
reagować na nowe i nieprzewidziane wyzwania lub wydarzenia. Należy jednak zachować przy 
tym maksymalną przejrzystość i odpowiedzialność demokratyczną, nie przekreślając 
jednocześnie politycznych wyborów dokonanych przez ustawodawców.

Poprawka 437
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa programu „Horyzont 
2020” może obejmować wydatki związane 
z działaniami przygotowawczymi, 
monitorowaniem, kontrolą, audytami i 
oceną, niezbędne do zarządzania 

1. Koperta finansowa programu „Horyzont 
2020” może obejmować wydatki związane 
z działaniami przygotowawczymi, 
monitorowaniem, kontrolą, audytami i 
oceną, niezbędne do zarządzania 
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programem „Horyzont 2020” i realizacji 
jego celów, zwłaszcza zaś wydatki 
poniesione z tytułu badań, spotkań
ekspertów, o ile są one związane z 
ogólnymi celami programu „Horyzont 
2020”, wydatki na sieci informatyczne 
służące przetwarzaniu i wymianie 
informacji oraz wszelkie inne wydatki 
poniesione w związku z korzystaniem ze 
wsparcia technicznego i 
administracyjnego, poniesione przez 
Komisję w celu zarządzania programem 
„Horyzont 2020”.

programem „Horyzont 2020” i realizacji 
jego celów, zwłaszcza zaś wydatki 
poniesione z tytułu badań, pracy
ekspertów, o ile jest ona związana z 
opiniowaniem projektów badawczych 
wynikających z celów programu „Horyzont 
2020”, wydatki na sieci informatyczne 
służące przetwarzaniu i wymianie 
informacji oraz wszelkie inne wydatki 
poniesione w związku z korzystaniem ze 
wsparcia technicznego i 
administracyjnego, poniesione przez 
Komisję w celu zarządzania programem 
„Horyzont 2020”.

Or. pl

Uzasadnienie

Eksperci pracują, a nie spotykają się i czynią wszystko, by nie prowadzić analiz ogólnych, 
lecz - co ważniejsze - opiniować konkretne projekty.

Poprawka 438
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie 
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej dokonać 
przeglądu kwot przeznaczonych na
priorytety, określonych w ust. 2 oraz 
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 10 % łącznego początkowego 

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie 
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej dokonać 
przeglądu kwot przeznaczonych na 
priorytety, określonych w ust. 2 oraz 
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 20 % łącznego początkowego 
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przydziału dla każdego priorytetu i do 10%
łącznego początkowego przydziału dla 
każdego celu szczegółowego. Nie dotyczy 
to kwot określonych dla działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego w ust. 2 lub wkładu na 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii określonego w ust. 3.

przydziału dla każdego priorytetu i do 20%
łącznego początkowego przydziału dla 
każdego celu szczegółowego. Nie dotyczy 
to kwot określonych dla działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego w ust. 2.

Or. en

Poprawka 439
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie 
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej dokonać 
przeglądu kwot przeznaczonych na 
priorytety, określonych w ust. 2 oraz 
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 10 % łącznego początkowego 
przydziału dla każdego priorytetu i do 10% 
łącznego początkowego przydziału dla 
każdego celu szczegółowego. Nie dotyczy 
to kwot określonych dla działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego w ust. 2 lub wkładu na 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii określonego w ust. 3.

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie 
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej dokonać 
przeglądu kwot przeznaczonych na 
priorytety, określonych w ust. 2 oraz 
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 10 % łącznego początkowego 
przydziału dla każdego priorytetu i do 10% 
łącznego początkowego przydziału dla 
każdego celu szczegółowego. Nie dotyczy 
to kwot określonych dla działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego w ust. 2 lub wkładu na 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii określonego w ust. 3.
Dokonując przeglądu kwot Komisja 
zwraca szczególną uwagę na wkład 
różnych części programu w realizację 
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ogólnych celów programu „Horyzont 
2020” na podstawie oceny ich wyników w 
oparciu o porównywalne główne 
wskaźniki.

Or. en

Poprawka 440
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie 
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej dokonać 
przeglądu kwot przeznaczonych na 
priorytety, określonych w ust. 2 oraz 
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 10 % łącznego początkowego 
przydziału dla każdego priorytetu i do 10% 
łącznego początkowego przydziału dla 
każdego celu szczegółowego. Nie dotyczy 
to kwot określonych dla działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego w ust. 2 lub wkładu na 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii określonego w ust. 3.

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie 
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej i przy 
pełnym poszanowaniu kompetencji władzy 
budżetowej, dokonać przeglądu kwot 
przeznaczonych na priorytety, określonych 
w ust. 2 oraz orientacyjnego podziału 
według celów szczegółowych w ramach 
tych priorytetów, określonego w 
załączniku II, i dokonać przesunięcia 
środków między priorytetami i celami 
szczegółowymi do kwoty wynoszącej 10 % 
łącznego początkowego przydziału dla 
każdego priorytetu i do 10% łącznego 
początkowego przydziału dla każdego celu 
szczegółowego. Nie dotyczy to kwot 
określonych dla działań bezpośrednich 
Wspólnego Centrum Badawczego w ust. 2 
lub wkładu na Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii określonego w ust. 
3.

Or. fr
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Poprawka 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stowarzyszenie z państwami trzecimi Uczestnictwo krajów i terytoriów 
zamorskich oraz stowarzyszenie z 
państwami trzecimi

Or. fr

Uzasadnienie

Decyzja o stowarzyszeniu zamorskim z dnia 27 listopada 2001 r. w art. 58 i załączniku II F 
przewiduje uczestnictwo krajów i terytoriów zamorskich jako terytoriów stowarzyszonych z 
Unią Europejską w programach wspólnotowych, a w szczególności w programie ramowym 
badań i rozwoju.

Poprawka 442
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wybranymi państwami trzecimi
spełniającymi wszystkie poniższe kryteria:

(b) wybranymi państwami trzecimi, które:

Or. en

Poprawka 443
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dobry potencjał naukowy, 
technologiczny i innowacyjny;

(i) są liderami światowymi w swojej 
dziedzinie naukowej i dysponują dobrym 
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potencjałem naukowym, technologicznym 
i innowacyjnym;

Or. en

Poprawka 444
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i a) mają możliwość przyczynienia się do 
rozwoju ogólnej doskonałości w Europie;

Or. en

Poprawka 445
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) historia udanego uczestnictwa w 
programach UE w zakresie badań 
naukowych i innowacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 446
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ścisłe powiązania gospodarcze i 
geograficzne z Unią;

skreślony
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Or. en

Poprawka 447
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ścisłe powiązania gospodarcze i 
geograficzne z Unią;

(iii) ścisłe powiązania gospodarcze 
i geograficzne z Unią lub utrzymywanie 
stosunków o charakterze 
uprzywilejowanym ze względów 
kulturowych i historycznych z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej;

Or. pt

Uzasadnienie

W kontekście stosunków państw członkowskich utrzymywanych z państwami trzecimi w 
ramach stowarzyszeń należy poza powiązaniami czysto gospodarczymi lub geograficznymi 
uwzględnić również bliskość historyczną i kulturową, ponieważ może przynosić ona korzyści 
w zakresie współpracy międzynarodowej.

Poprawka 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ścisłe powiązania gospodarcze i 
geograficzne z Unią;

(iii) ścisłe powiązania polityczne, 
gospodarcze i geograficzne z Unią;

Or. fr

Uzasadnienie

Uznawanie tych samych wartości demokratycznych musi być jednym z głównych kryteriów 
podczas opracowywania programów badań z państwami trzecimi.
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Poprawka 449
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) system prawny oparty na zasadach 
demokracji oraz wydajna administracja 
publiczna;

Or. it

Poprawka 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) państwami EFTA będącymi stronami 
Porozumienia EOG zgodnie z przepisami 
tego porozumienia;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka nie zmienia treści wniosku Komisji, ale wyjaśnia odniesienie do 
Porozumienia EOG i udziału państw EFTA będących członkami EOG w programie
„Horyzont 2020”.

Poprawka 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest dostępny dla krajów 
i terytoriów zamorskich, o których mowa 
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w decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 
listopada 2001 r. w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich ze Wspólnotą Europejską 
("Decyzja o Stowarzyszeniu 
Zamorskim"), zgodnie z warunkami 
określonymi w powyższej decyzji.

Or. fr

Uzasadnienie

Decyzja o stowarzyszeniu zamorskim z dnia 27 listopada 2001 r. w art. 58 i załączniku II F 
przewiduje uczestnictwo krajów i terytoriów zamorskich jako terytoriów stowarzyszonych z 
Unią Europejską w programach wspólnotowych, a w szczególności w programie ramowym 
badań i rozwoju.

Poprawka 452
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zasady i warunki uczestnictwa państw 
EFTA będących stronami Porozumienia 
EOG są zgodne z przepisami tego 
porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że zasady uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” 
państw EFTA będących członkami EOG odpowiadają zasadom określonym już w 
Porozumieniu EOG, tj. podobnie jak w przypadku ich udziału w obecnych i poprzednich 
programach badawczych.

Poprawka 453
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zasady i warunki uczestnictwa państw 
EFTA będących stronami Porozumienia 
EOG są zgodne z przepisami tego 
porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że zasady uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” 
państw EFTA będących członkami EOG odpowiadają zasadom określonym już w 
Porozumieniu EOG, tj. podobnie jak w przypadku ich udziału w obecnych i poprzednich 
programach badawczych.

Poprawka 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zasady i warunki uczestnictwa państw 
EFTA będących stronami Porozumienia 
EOG są zgodne z przepisami tego 
porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że zasady uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” 
państw EFTA będących członkami EOG odpowiadają zasadom określonym już w 
Porozumieniu EOG, tj. podobnie jak w przypadku ich udziału w obecnych i poprzednich 
programach badawczych. Ważne jest dodanie jasnego odniesienia do Porozumienia EOG, tak 
aby nie powodować niepotrzebnej niepewności prawnej. Ten nowy ustęp ma taki sam tekst jak 
podobna klauzula we wniosku Komisji dotyczącym programu „Erasmus dla wszystkich”.

Poprawka 455
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Stowarzyszenie z państwami trzecimi 
biorącymi udział w konfliktach zbrojnych 
lub konfliktach terytorialnych lub co do 
których istnieje uzasadnione podejrzenie 
łamania praw człowieka jest ograniczone i 
podlega szczególnym zasadom określonym 
w rozporządzeniu (UE) XX/XX [zasady 
uczestnictwa].

Or. en

Uzasadnienie

Do tej poprawki przynależy szereg poprawek do zasad uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020”. Poprawka ta określa szczegółowe zasady dotyczące państw spełniających powyższe 
kryteria i wprowadza wymóg przeprowadzenia kompleksowego sprawozdania 
zapewniającego barierę ochronną pomiędzy unijnymi środkami na badania i wspomnianymi 
konfliktami wojskowymi i terytorialnymi lub łamaniem praw człowieka.

Poprawka 456
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy zagwarantować skuteczną 
koordynację trzech głównych filarów 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 457
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach programu „Horyzont 2020” 
udziela się wsparcia na rzecz działań 
bezpośrednich polegającego na jednej lub 
większej liczbie form finansowania 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe], w szczególności dotacjach, 
nagrodach, zamówieniach publicznych i 
instrumentach finansowych.

1. W ramach programu „Horyzont 2020” 
udziela się wsparcia na rzecz działań 
bezpośrednich polegającego na jednej lub 
większej liczbie form finansowania 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe], w szczególności dotacjach, 
nagrodach, zamówieniach publicznych i 
instrumentach finansowych. Te ostatnie są 
dominującą formą finansowania 
działalności zbliżonej do rynku, 
wspieranej w ramach tego programu.

Or. en

Poprawka 458
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Program „Horyzont 2020” nie wspiera 
badań i działań innowacyjnych w 
dziedzinie obronności i wyraźnie wyklucza 
wsparcie dla technologii cywilnych i 
obronnych podwójnego zastosowania.

Or. en

Poprawka 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
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Strategiczne doradztwo i koordynacja
Prowadzone będą strategiczne działania w 
zakresie doradztwa i koordynacji w 
odniesieniu do badań i innowacji, 
ukierunkowane na wspólne cele i 
wymagające synergii w ramach programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 460
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji. Powinny być przy tym 
reprezentowane wszystkie stosowne 
dyscypliny naukowe, a także eksperci 
zaznajomieni z potrzebami sektora 
przemysłu.

Or. de

Poprawka 461
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

1. Dla celów realizacji programu
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji za pośrednictwem 
udoskonalonego zbioru środków, w 
ramach których uniknięto nakładania się 
i powielania struktur finansowania.

Or. en

Poprawka 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; aktywnych konsultacji z 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, a w szczególności z 
grupami docelowymi, takimi jak osoby 
starsze i niepełnosprawni; oraz 
przejrzystych i interaktywnych procesów 
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zapewniających wsparcie 
odpowiedzialnych badań i innowacji.

Or. fr

Poprawka 463
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

1. Dla celów realizacji programu
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów z 
wielu dziedzin i środowisk (w tym 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego) powołanych przez 
Komisję; struktur dialogu utworzonych na 
mocy międzynarodowych umów w 
zakresie nauki i technologii; działań 
wybiegających w przyszłość;
ukierunkowanych konsultacji społecznych;
oraz przejrzystych i interaktywnych 
procesów zapewniających wdrożenie
odpowiedzialnych badań i innowacji.

Or. en

Poprawka 464
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
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przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych na wniosek krajów 
członkowskich przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

Or. pl

Uzasadnienie

Na ukształtowanie listy niezależnych ekspertów muszą mieć decydujący wpływ kraje 
członkowskie po to, by zachować równowagę i bezstronność w ocenie aplikacji o granty.

Poprawka 465
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; przedstawicieli sektora 
przemysłu (zwłaszcza w przypadku 
europejskich inicjatyw przemysłowych); 
działań wybiegających w przyszłość; 
ukierunkowanych konsultacji społecznych; 
przejrzystych i interaktywnych procesów 
zapewniających wsparcie 
odpowiedzialnych badań i innowacji.

Or. it



PE492.656v01-00 166/191 AM\906699PL.doc

PL

Poprawka 466
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; oraz 
przejrzystych i interaktywnych procesów 
zapewniających wsparcie 
odpowiedzialnych badań i innowacji.

Or. en

Poprawka 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
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konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

konsultacji społecznych, w tym z władzami 
krajowymi i regionalnymi; oraz 
przejrzystych i interaktywnych procesów 
zapewniających wsparcie 
odpowiedzialnych badań i innowacji.

Or. en

Poprawka 468
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

1. Dla celów realizacji programu 
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; 
nienastawionych na zysk platform 
społeczeństwa obywatelskiego; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających 
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz przejrzystych 
i interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

Or. en

Poprawka 469
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Mając na uwadze niski udział kobiet 
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zajmujących się badaniami naukowymi w 
7PR i 6PR, program „Horyzont 2020” 
musi wypełnić tę lukę poprzez stworzenie 
równych szans rozwoju kariery zawodowej 
naukowców obu płci, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii ich mobilności, 
decyzji o macierzyństwie i sposobach 
godzenia życia rodzinnego z pracą 
zawodową.

Or. it

Poprawka 470
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy opracowywaniu programów prac, 
o których mowa w art. 5 decyzji Rady nr 
XX/XX/EU [szczegółowy program H2020[ 
Komisja uwzględnia najszerszy zakres 
doradztwa i wkładu zapewnionego przez 
zainteresowane strony, państwa 
członkowskie, Parlament Europejski i 
Radę. Komisja przedmiotowo właściwa 
Parlamentu Europejskiego może poprosić 
przedstawicieli Komisji o przedstawienie 
jej projektu programów prac.

Or. en

Poprawka 471
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Opierając się na działaniach 
zainicjowanych w ramach tematu „Nauka 
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w społeczeństwie” 7. programu 
ramowego, „Horyzont 2020” zapewnia 
udział organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego zarówno w określaniu 
priorytetów badawczych i projektowaniu 
niektórych programów pracy, jak i w 
stosownych przypadkach w działalności 
badawczej dzięki szczególnym 
zaproszeniom do składania wniosków.

Or. en

Poprawka 472
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby zwiększyć zaangażowanie i udział 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w badaniach, programy propagujące 
udział obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego uruchomione w ramach 
siódmego programu ramowego są 
kontynuowane w programie „Horyzont 
2020” zarówno jako odrębne programy, 
jak i szczegółowe działania zwłaszcza w 
ramach działań związanych z wyzwaniami 
społecznymi. W przypadku gdy działania 
w zakresie badań i innowacji są 
prowadzone przez organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego lub gdy te 
organizacje i obywatele aktywnie 
uczestniczą w projekcie wdrażane są 
szczegółowe zaproszenia do badań 
udziałowych.

Or. en

Poprawka 473
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Aby zapewnić trafność społeczną 
potrzeb i priorytetów badawczych 
określonych w ramach wyzwań 
społecznych, Komisja tworzy platformy 
dialogu między przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego a 
badaczami.

Or. en

Poprawka 474
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Udział organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i obywateli w 
definiowaniu, realizacji i ocenie 
programów badań będzie miał 
podstawowe znaczenie w przezwyciężaniu 
wyzwań społecznych i będzie wspierany w 
całym programie „Horyzont 2020”, w tym 
w opracowywaniu rocznych programów 
prac. W ramach każdego celu w zakresie 
wyzwań społecznych należy utworzyć 
specjalne platformy dialogu między 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, obywatelami i badaczami 
umożliwiające omawianie priorytetów 
badawczych w danych obszarach.

Or. en
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Poprawka 475
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Należy również w pełni uwzględnić 
stosowne aspekty agend badań naukowych 
i innowacji ustanowionych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

2. Należy również w pełni uwzględnić 
stosowne aspekty agend badań naukowych 
i innowacji ustanowionych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania, europejskie partnerstwa 
innowacyjne, pod warunkiem, że zostały 
one opracowane w konsultacji z szerokim 
gronem ekspertów i zainteresowanych 
stron.

Or. en

Poprawka 476
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Należy również w pełni uwzględnić 
stosowne aspekty agend badań naukowych 
i innowacji ustanowionych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

2. Należy również w pełni uwzględnić 
stosowne aspekty agend badań naukowych 
i innowacji ustanowionych przez
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii, Europejskie Platformy 
Technologiczne, inicjatywy w zakresie 
wspólnego planowania i europejskie 
partnerstwa innowacyjne.

Or. en

Poprawka 477
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające w projektach perspektywę 
równości płci oraz na zwiększenie 
atrakcyjności zawodu naukowca i 
ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.
Program „Horyzont 2020” będzie stwarzał 
zachęty i będzie wspierał działania 
związane z wykorzystywaniem wiodącej 
roli Europy w wyścigu zmierzającym do 
rozwoju nowych technologii i technik 
promujących zrównoważony rozwój 
w szerokim jego znaczeniu 
i przeciwdziałających zmianie klimatu. 
Takie podejście horyzontalne, w pełni 
zintegrowane z wszystkimi priorytetami 
programu „Horyzont 2020”, pomoże Unii 
prosperować w świecie charakteryzującym 
się niskimi emisjami i ograniczonymi 
zasobami i jednocześnie budować 
gospodarkę efektywnie korzystającą 
z zasobów, zrównoważoną 
i konkurencyjną. 

Or. en
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Poprawka 478
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na zmianę 
klimatu, na dobry stan mórz i oceanów i 
na zrównoważony rozwój, na wspieranie 
funkcjonowania i realizacji europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 479
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
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kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne,
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na
zaangażowanie MŚP, na
interdyscyplinarne badania naukowe i
społeczne, na organizacyjne i systemowe
innowacje, na włączenie nauk 
społecznych, gospodarczych i 
humanistycznych do programu „Horyzont 
2020”, na wspieranie funkcjonowania i 
realizacji europejskiej przestrzeni 
badawczej, na współpracę z państwami 
trzecimi, na odpowiedzialne badania i 
innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na inter-, 
trans-i międzydyscyplinarne badania 
naukowe i innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci 
oraz na zwiększenie atrakcyjności zawodu 
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naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 481
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na
rozwój badań nad europejskimi systemami 
prawnymi, na współpracę z państwami 
trzecimi, na odpowiedzialne badania i 
innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 482
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1



PE492.656v01-00 176/191 AM\906699PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na
niwelowanie różnic w poziomie badań i 
innowacji w Europie, na identyfikację i 
wspieranie w całej Europie małych 
jednostek dysponujących doskonałością 
od chwili utworzenia, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na multi-, 
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interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

trans- i interdyscyplinarne badania 
naukowe i innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, matematykę,
na wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci 
oraz na zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. fr

Poprawka 484
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na multi-, 
trans- i interdyscyplinarne badania 
naukowe i innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na
matematykę, na wspieranie 
funkcjonowania i realizacji europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyraża ubolewanie, że matematycy nie mogli do tej pory uczestniczyć w programach 
ramowych. Program „Horyzont 2020” powinien zaradzić temu niedopatrzeniu i wprowadzić 
właściwe środki.

Poprawka 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na zmianę 
klimatu i zrównoważony rozwój, na
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające perspektywę równości płci, 
na zaangażowanie MŚP w badania i 
innowacje i na szerszy udział sektora 
prywatnego oraz na zwiększenie 
atrakcyjności zawodu naukowca i 
ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 486
Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci, na 
zaangażowanie MŚP w badania i 
innowacje i na szerszy udział sektora 
prywatnego oraz na zwiększenie 
atrakcyjności zawodu naukowca i 
ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 487
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
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interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na
poszerzanie ogólnoeuropejskiej 
współpracy w dziedzinie badań, na
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci 
oraz na zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci, na 
udział sektora prywatnego ogólnie, a w 
szczególności udział MŚP oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.
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Or. en

Poprawka 489
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na
matematykę, na wspieranie
funkcjonowania i realizacji europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 1. Między priorytetami w ramach 
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programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
poszerzanie w całej Unii współpracy w 
dziedzinie badań i innowacji, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci 
oraz na zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 491
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
poszerzanie w całej Unii współpracy w 
dziedzinie badań i innowacji, na 
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równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci 
oraz na zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 492
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na multi- i
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne i zgodne z zasadami etyki
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci i wiek oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 493
Konrad Szymański
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na
rozwój badań nad europejskimi systemami 
prawnymi, na współpracę z państwami 
trzecimi, na odpowiedzialne badania
zgodne z zasadami etyki i innowacje 
uwzględniające poszanowanie równych 
szans dla kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
badań oraz na zwiększenie atrakcyjności 
zawodu naukowca dla obu płci i ułatwienie 
międzynarodowej i międzysektorowej 
mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 494
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
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po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje oraz 
na zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „zagadnienia dotyczące płci społeczno-kulturowej” jest niejednoznaczne w 
odniesieniu do treści projektów i może być również wiązane z działaniami, które są 
kontrowersyjne i co do których nie ma ogólnej zgody.

Poprawka 495
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci, na 
zarządzanie badaniami i na badania 
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naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

udziałowe oraz na zwiększenie 
atrakcyjności zawodu naukowca i 
ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 496
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci, na 
angażujące w większym stopniu wszystkie 
strony zarządzanie badaniami, na badania 
udziałowe oraz na zwiększenie 
atrakcyjności zawodu naukowca i 
ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na podejście 
systemowe do kwestii przestrzennych, 
urbanistycznych i terytorialnych, na
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na 
współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniające równouprawnienie płci 
oraz na zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiar terytorialny i przestrzenny (zagospodarowanie gruntów, regiony i miasta) jest 
zupełnie nieobecny w programie. Jest to kluczowy i centralny element wyzwań społecznych i 
musi zostać uwzględniony we wszystkich działaniach.

Poprawka 498
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
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Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na
rozwój badań nad europejskimi systemami 
prawnymi, na współpracę z państwami 
trzecimi, na odpowiedzialne badania i 
innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 499
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie funkcjonowania i realizacji
europejskiej przestrzeni badawczej, na
rozwój badań nad europejskimi systemami 
prawnymi, na współpracę z państwami 
trzecimi, na odpowiedzialne badania
zgodne z zasadami etyki i innowacje 
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naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

uwzględniające poszanowanie równych 
szans dla kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
badań oraz na zwiększenie atrakcyjności 
zawodu naukowca dla obu płci i ułatwienie 
międzynarodowej i międzysektorowej 
mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 500
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby zapewnić odpowiednie 
uwzględnienie przekrojowych problemów 
przy wdrażaniu programu „Horyzont 
2020”, Komisja przeprowadza nie tylko 
ocenę ekonomiczną, ale również ocenę 
społeczną, etyczną oraz ocenę pod 
względem zrównoważonego rozwoju, a 
także ocenę konkretnych programów 
badawczych w ramach regularnej kontroli 
i oceny programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 501
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zapewnienia, że wnioskodawcy 
mają wystarczającą swobodę w tworzeniu 
projektów międzydyscyplinarnych z 
innowacyjnymi rozwiązaniami, które 
obejmują szereg różnych priorytetów 
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programu „Horyzont 2020”, zaproszenia 
do składania wniosków powinny być 
możliwie jak najbardziej otwarte. Aby 
pozostawić wystarczający margines dla 
oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań, 
programy prac są definiowane za pomocą 
sformułowań ogólnych przy jak 
najmniejszej liczbie szczegółów.

Or. en

Poprawka 502
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
Wszystkie badania naukowe i innowacje 
opierają się na możliwości otwartego 
dostępu do informacji naukowych, 
dzielenia się nimi oraz ich 
wykorzystywania przez naukowców, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
obywateli. Aby zintensyfikować 
przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy, 
darmowy otwarty dostęp online do 
publikacji naukowych, już przewidziany w 
siódmym programie ramowym, stanowi 
generalną zasadę dotyczącą publikacji 
naukowych finansowanych ze środków 
publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Ponadto w ramach 
programu „Horyzont 2020” podejmuje się 
próbę zapewnienia otwartego dostępu 
online do danych naukowych 
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wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych ze środków 
publicznych, aby do 2020 r. generalną 
zasadą stał się otwarty dostęp do takich 
danych. Jednocześnie ujawnianie 
wyników badań jest ograniczone w 
przypadku, gdy ucierpieć na tym mogą 
działania patentowe.

Or. en

Uzasadnienie

W kwestiach badań i innowacji wytwarzane są dane wysoce wrażliwe, a w świetle 
bezpieczeństwa należy przestrzegać zasad ochrony bezpieczeństwa i praw patentowych. 
Obowiązek otwartego dostępu byłby do zaakceptowania, jeżeli zakres ograniczałby się do 
wersji opublikowanych, przy braku obowiązku publikowania i zajmowania się komercyjnymi 
zastosowaniami wyników badań lub z możliwością ochrony wyników prawami własności 
intelektualnej. W przeciwnym razie naruszone mogą zostać prawa własności; doprowadziłoby 
to do coraz mniejszego udziału przedsiębiorstw w programie „Horyzont 2020”.


