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Poprawka 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne.

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne. We wszystkich obszarach 
objętych programem zwraca się 
szczególną uwagę na etyczne, społeczne i 
prawne implikacje badań innowacyjnych.

Or. en

Poprawka 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne.

Program „Horyzont 2020” realizuje się w
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne, a także przekazywanie wyników 
badań na wszystkie szczeble w ramach 
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edukacji i szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli Europa chce mieć konkurencyjne szkolenia i edukację, konieczne jest przenoszenie 
wyników badań do programów.

Poprawka 505
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne.

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania nieustannie 
odpowiadały zmieniającym się potrzebom i 
rozmaitym wyzwaniom, a także 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, gospodarki i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, technologiczne, 
organizacyjne i społeczne.

Or. en

Poprawka 506
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
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technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne.

technologii, innowacji, gospodarki i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne, 
środowiskowe i społeczne.

Or. en

Poprawka 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i
społeczne.

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne,
społeczne i środowiskowe.

Or. en

Poprawka 508
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceny złożonych wniosków dokonuje 
organ, którego skład gwarantuje 
odpowiednią wiedzę fachową wymaganą 
do oceny wszystkich kryteriów 
określonych powyżej.

Or. en
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Uzasadnienie

Zakres programu „Horyzont 2020” obejmuje cały proces badań i innowacji, a kryteria 
wyraźnie obejmują skutki. Ocena skutków społecznych i gospodarczych, a także potencjału 
rynku wymaga dobrego zrozumienia warunków wdrażania, wprowadzania na rynek i 
akceptacji społecznej.  Zatem aby program „Horyzont 2020” przyczynił się do rozwoju 
europejskiej doskonałości naukowej i konkurencyjności oraz sprostania wyzwaniom 
społecznym, skład organów oceniających musi odzwierciedlać tę sytuację, a proces selekcji 
musi uwzględniać wszystkie kryteria udzielania.

Poprawka 509
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Odpowiedzialne badania naukowe i 

innowacje
W celu zagwarantowania harmonijnego i 
efektywnego związku między nauką a 
społeczeństwem program „Horyzont 
2020” aktywnie promuje odpowiedzialne 
badania naukowe i innowacje. Oznacza to 
propagowanie ram zarządzania 
zachęcających podmioty społeczne do 
wspólnej pracy w ciągu całego procesu 
badań i innowacji w celu lepszego 
dostosowania go – tak jak i wyników i 
skutków – do oczekiwań, potrzeb i 
wartości społecznych. Te ramy 
zarządzania obejmują w szczególności:
(a) zapewnienie efektywnego
zaangażowania publicznego na rzecz 
nasilenia badań i innowacji, w tym badań 
uczestniczących, w ramach których 
podmioty społeczne współtworzą wiedzę w 
celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa;
(b) uwzględnienie wymiaru płci 
społeczno-kulturowej, o którym mowa w 
art. 15;
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(c) zapewnienie darmowego dostępu on-
line do informacji naukowych i 
umożliwienie korzystania z nich zgodnie z 
art. 15b;
(d) zapewnienie – dzięki edukacji –
przyszłym naukowcom i innym 
podmiotom społecznym niezbędnej wiedzy 
i narzędzi umożliwiających pełny udział w 
procesie badań i innowacji i przyjęcie 
odpowiedzialności w ramach tego 
procesu;
(e) zapewnienie zgodności z zasadami 
etycznymi, o których mowa w art. 16 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Odpowiedzialne badania naukowe i 

innowacje
W celu zagwarantowania harmonijnego i 
efektywnego związku między nauką a 
społeczeństwem program „Horyzont 
2020” aktywnie promuje odpowiedzialne 
badania naukowe i innowacje. Oznacza to 
propagowanie ram zarządzania 
zachęcających podmioty społeczne do 
wspólnej pracy w ciągu całego procesu 
badań i innowacji w celu lepszego 
dostosowania go – tak jak i wyników i 
skutków – do oczekiwań, potrzeb i 
wartości społecznych. Te ramy 
zarządzania obejmują w szczególności:
(a) zapewnienie efektywnego 
zaangażowania publicznego na rzecz 
nasilenia badań i innowacji, w tym badań 
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uczestniczących, w ramach których 
podmioty społeczne współtworzą wiedzę w 
celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa;
(b) uwzględnienie wymiaru płci 
społeczno-kulturowej, o którym mowa w 
art. 15;
(c) zapewnienie darmowego dostępu on-
line do informacji naukowych i 
umożliwienie korzystania z nich zgodnie z 
art. 15b;
(d) zapewnienie – dzięki edukacji –
przyszłym naukowcom i innym 
podmiotom społecznym niezbędnej wiedzy 
i narzędzi umożliwiających pełny udział w 
procesie badań i innowacji i przyjęcie 
odpowiedzialności w ramach tego 
procesu;
(e) zapewnienie zgodności z zasadami 
etycznymi, o których mowa w art. 16 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 511
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Odpowiedzialne badania naukowe 

i innowacje
Aby zagwarantować harmonijne kontakty 
między światem nauki i społeczeństwem 
program „Horyzont 2020” wspiera 
odpowiedzialne badania naukowe 
i innowacje koncentrujące się między 
innymi na następujących aspektach:
(a) zapewnienie zaangażowania, które 
istnieje w odniesieniu do poszerzania 
badań i innowacji, uwzględniając wkład 
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podmiotów społecznych w reagowanie na 
potrzeby społeczeństwa.
(b) uwzględnienie wymiaru płci, o którym 
mowa w art. 15.
(c) zapewnienie bezpłatnego dostępu 
online i ponownego wykorzystania 
informacji naukowych;
(d) wyposażenie przyszłych badaczy 
i podmiotów społecznych w wystarczające 
narzędzia i wiedzę umożliwiające udział 
i podejmowanie zobowiązań w procesie 
badań i innowacji;
(e) zagwarantowanie przestrzegania zasad 
etycznych, o których mowa w art. 16;
(f) wspieranie ram zarządzania, które 
zachęcają do współpracy ze sobą różne 
podmioty społeczne w ciągu całego 
procesu badań i innowacji, aby zapewnić 
jak największą zbieżność wyników 
z potrzebami i oczekiwaniami 
społeczeństwa.

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki dodaniu tego nowego artykułu wymienia się niektóre aspekty, które należy promować 
w procesie badań i innowacji, aby zagwarantować, że proces ten jest odpowiedzialny.

Poprawka 512
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równouprawnienie płci Równość

Or. en
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Poprawka 513
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równouprawnienie płci Równe szanse mężczyzn i kobiet w 
zakresie badań naukowych

Or. en

Poprawka 514
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równouprawnienie płci Równe szanse mężczyzn i kobiet w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji

Or. en

Poprawka 515
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Równouprawnienie płci Równouprawnienie płci
i niedyskryminacja

Or. es

Uzasadnienie

Dodanie niedyskryminacji rozszerza zakres artykułu.
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Poprawka 516
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równouprawnienia 
płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w
działaniach w zakresie badań naukowych i 
innowacji.

Program „Horyzont 2020” szanuje 
doskonałość naukową i kwalifikacje 
zawodowe naukowców przy promowaniu 
równych szans mężczyzn i kobiet w 
zakresie badań naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równouprawnienia 
płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w 
działaniach w zakresie badań naukowych i 
innowacji.

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równouprawnienia 
płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w 
działaniach w zakresie badań naukowych i 
innowacji. Ze szczególną uwagą traktuje 
się kwestię równowagi płci w takich 
organach jak komisje selekcyjne, komitety 
i grupy ekspertów.

Or. en

Poprawka 518
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” zapewnia Program „Horyzont 2020” zapewnia 
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skuteczne promowanie równouprawnienia 
płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w 
działaniach w zakresie badań naukowych i 
innowacji.

skuteczne promowanie równości w 
działaniach w zakresie badań naukowych i 
innowacji, w tym równouprawnienia płci.

Or. en

Poprawka 519
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równouprawnienia 
płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w 
działaniach w zakresie badań naukowych 
i innowacji.

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równości kobiet i 
mężczyzn.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest zmiana sformułowania użytego w punkcie preambuły, aby uwzględnić 
sformułowanie zawarte w TUE, TFUE i w art. 23 Karty praw podstawowych: teksty te zawsze 
odnoszą się do koncepcji „równości kobiet i mężczyzn”, a nie do sformułowania odnoszącego 
się do „płci”, które nie jest powszechnie przyjęte. 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 520
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równouprawnienia 
płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w 
działaniach w zakresie badań naukowych i 

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równych szans dla 
kobiet i mężczyzn w działaniach w zakresie 
badań naukowych i innowacji.
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innowacji.

Or. en

Poprawka 521
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu „Horyzont 2020” 
podejmuje się odpowiednie działania 
mające na celu zapobieganie wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną w treści badań i 
innowacji, w tym działania mające na celu 
usunięcie przeszkód w dostępie dla osób 
niepełnosprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 2 traktatu o UE, art. 10 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych instytucje europejskie muszą zadbać o to, aby żadna europejska strategia 
polityczna i żaden akt prawny nie powodował dyskryminacji obywateli europejskich ze 
względu na jakiś czynnik, w tym niepełnosprawność.

Poprawka 522
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1a. W programie „Horyzont 2020” 
podejmuje się odpowiednie kroki, aby 
uniknąć jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
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względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną w treściach merytorycznych 
badań i innowacji.

Or. es

Uzasadnienie

W ten sposób instytucje europejskie zapewniają, że żadna strategia polityczna ani przepisy 
nie są dyskryminujące w wymienionych przypadkach; należy włączyć te zasady do 
rozporządzenia, aby program „Horyzont 2020” był wyraźnie z nimi związany.

Poprawka 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równowagi płci we 
wszystkich programach, w komitetach 
oceniających, zespołach ekspertów i 
grupach doradczych oraz wszelkich 
organach decyzyjnych istniejących lub 
powołanych w celu wdrażania tego 
programu. W związku z tym opracowane 
zostaną cele oraz wdrożone zostaną 
odpowiednie działania mające na celu 
osiągnięcie tych celów.

Or. en

Poprawka 524
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów badawczych, w 
których badanymi lub użytkownikami 
końcowymi są ludzie, program „Horyzont 
2020” dba o to, aby wszyscy uczestnicy i 
wszystkie grupy społeczne były równo 
traktowane.

Or. en

Poprawka 525
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” szanuje 
doskonałość naukową i kwalifikacje 
zawodowe naukowców przy promowaniu 
równych szans mężczyzn i kobiet w 
zakresie badań naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 526
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu promowania równości wprowadza 
się specjalne środki służące pomocy w 
powrocie do pracy osobom, które 
przerywają karierę.

Or. en
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Poprawka 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Program „Horyzont 2020” dba o to, 
aby aspekt płci był należycie uwzględniany 
w treści badań i innowacji na wszystkich 
etapach procesu, w tym przy określaniu 
priorytetów, definiowaniu zaproszeń do 
składania wniosków, ocenianiu i 
monitorowaniu programów i projektów, 
prowadzeniu negocjacji i zawieraniu 
umów.

Or. en

Poprawka 528
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Otwarty dostęp

Aby poprawić wykorzystanie i 
rozpowszechnianie wyników, a tym
samym pobudzić europejski sektor 
innowacji, należy obowiązkowo zapewnić 
darmowy, otwarty dostęp do publikacji 
przygotowanych w wyniku badań 
finansowanych ze środków programu 
„Horyzont 2020”. Należy wspierać 
darmowy, otwarty dostępu do już 
upublicznionych danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych z 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en
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Poprawka 529
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Zasoby ludzkie

Program „Horyzont 2020” ma na celu 
promowanie i zwiększanie atrakcyjności 
kariery naukowej w Europie. Dlatego też 
należy go wdrażać w taki sposób, by 
wesprzeć tworzenie jednolitego rynku dla 
naukowców, w szczególności poprzez 
zapewnienie w ramach tego programu 
odpowiednich mechanizmów służących 
zmniejszeniu różnic w wynagradzaniu 
naukowców.

Or. en

Poprawka 530
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Otwarty dostęp

Aby poprawić wykorzystanie i 
rozpowszechnianie wyników, a tym 
samym pobudzić europejski sektor 
innowacji, zachęca się do zapewnienia 
trwałego, otwartego dostępu do publikacji 
przygotowanych w wyniku badań 
finansowanych ze środków programu 
„Horyzont 2020”, a jednocześnie do 
zadbania o to, by europejscy naukowcy 
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mogli publikować w najbardziej 
cenionych czasopismach i na innych 
forach. Można promować darmowy, 
otwarty dostęp do danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych z 
programu „Horyzont 2020”.
W przypadku publikacji pracy powstałej w 
wyniku działań w ramach programu 
„Horyzont 2020” w formacie 
umożliwiającym otwarty i swobodny 
dostęp do nich koszty publikacji 
pokrywane są z budżetu programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Teresy Riery Madurell, poprawka 45.

Poprawka 531
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Otwarty dostęp

Każdy uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii, dokłada wszelkich 
starań, aby wykorzystać wyniki będące 
jego własnością w dalszych badaniach lub 
w działalności komercyjnej, bądź 
zapewnić ich wykorzystanie przez inny 
podmiot prawny do tych celów, w 
szczególności poprzez przeniesienie 
własności wyników i udostępnianie ich na 
licencji zgodnie z art. 41 rozporządzenia 
(UE) nr xxxx/2012 [Zasady uczestnictwa i 
rozpowszechniania].

Or. en
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Uzasadnienie

Należy określić rodzaj publikacji, aby stwierdzić, czy chodzi o już opublikowane wyniki lub 
czy chodzi o wszystkie rodzaje publikacji. Ponadto poprawka porusza problem ekonomiczny.
Przepisy, które promują swobodny dostęp, jednak pozostawiają poszczególnym podmiotom 
swobodę określania sposobu realizacji tego dostępu, powodują niejasność i niepewność 
prawną.

Poprawka 532
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Otwarty dostęp

Aby poprawić wykorzystanie i 
rozpowszechnianie wyników, a tym 
samym pobudzić europejski sektor 
innowacji, należy obowiązkowo zapewnić 
darmowy, otwarty dostęp do publikacji 
przygotowanych w wyniku badań 
finansowanych ze środków programu 
„Horyzont 2020”. Zachęca się do 
zapewnienia darmowego, otwartego 
dostępu do danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych z 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
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Kariera naukowa
Program „Horyzont 2020” jest 
realizowany zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr xx/2013 [zasady uczestnictwa], co 
przyczyni się do wzmocnienia jednolitego 
rynku dla naukowców i atrakcyjności 
kariery naukowej w całej Unii 
w kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, poprzez uwzględnienie 
transnarodowego charakteru wspieranych 
w jej ramach działań.

Or. en

Poprawka 534
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Kariera naukowa

Program „Horyzont 2020” ma 
przyczyniać się do atrakcyjności kariery 
naukowej w Europie. W związku z tym jest 
wdrażany w sposób służący promowaniu 
tworzenia jednolitego rynku dla 
naukowców, w szczególności poprzez 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów mających na celu 
zmniejszenie rozbieżności w
wynagrodzeniu naukowców.

Or. en

Poprawka 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Atrakcyjność kariery naukowej

Program „Horyzont 2020” ma 
przyczyniać się do promocji i 
atrakcyjności kariery naukowej w 
Europie. Dlatego też należy go wdrażać w 
taki sposób, by wesprzeć tworzenie 
jednolitego rynku dla naukowców, w 
szczególności poprzez zapewnienie w 
ramach tego programu odpowiednich 
mechanizmów służących zmniejszeniu 
różnic w wynagradzaniu naukowców.

Or. en

Poprawka 536
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Zasoby ludzkie

Zagwarantowanie dostępności 
niezbędnego kapitału ludzkiego w 
przyszłości jest konieczne, aby Europa 
mogła odgrywać wiodącą rolę w obszarze 
nauki, technologii i innowacji. Program 
„Horyzont 2020” przyczynia się do 
promocji i atrakcyjności kariery naukowej 
w całej Unii w kontekście europejskiej 
przestrzeni badawczej. Ponadto program 
„Horyzont 2020” przyczynia się do 
rozwoju niezbędnego kapitału ludzkiego 
dzięki promowaniu edukacji w zakresie 
nauk ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki, która stanowi konieczną 
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podstawę dla udanego rozwoju przyszłych 
naukowców i innowatorów.

Or. en

Poprawka 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, deklaracją helsińską, 
Konwencją Rady Europy o prawach 
człowieka i biomedycynie podpisaną w 
Oviedo dnia 4 kwietnia 1997 r. wraz z jej 
protokołami dodatkowymi, europejską 
konwencją praw człowieka i jej 
protokołami uzupełniającymi, rezolucją 
ONZ z marca 2005 r. w sprawie 
klonowania ludzi, konwencją ONZ o 
prawach dziecka, Powszechną deklaracją 
w sprawie genomu ludzkiego i praw 
człowieka przyjętą przez UNESCO, 
Konwencją ONZ o broni biologicznej i 
toksycznej, Międzynarodowym traktatem o 
zasobach genetycznych roślin dla 
żywności i rolnictwa i odpowiednimi 
rezolucjami Światowej Organizacji 
Zdrowia. Podmioty prowadzące projekty 
badawcze lub uczestniczące w takich 
projektach dotyczących delikatnych 
kwestii etycznych, jak np. DNA, analizy 
na ludziach, badania na osobach, które 
nie są w stanie świadomie wyrazić swojej 
zgody, badania powodujące cierpienia 
zwierząt kręgowych itd., muszą uzyskać 
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zezwolenie od odpowiednich krajowych 
lub lokalnych komitetów etycznych przed 
rozpoczęciem takich działań. Komisja 
będzie systematycznie dokonywać oceny 
aspektów etycznych. W szczególnych 
przypadkach oceny aspektów etycznych 
można dokonać w trakcie realizacji 
projektu. Co roku Komisja informuje 
Parlament Europejski o swoich 
działaniach w tym obszarze, a ponadto na 
wniosek Parlamentu Europejskiego i 
Rady przekazuje im stosowne informacje.
Podczas realizacji niniejszego programu 
Komisja będzie regularnie monitorowała 
postępy naukowe oraz krajowe i 
międzynarodowe przepisy w sposób 
umożliwiający uwzględnienie wszelkich 
zmian.

Or. en

Uzasadnienie

W trakcie szóstego i siódmego programu ramowego bardziej kompleksowo sformułowano 
zasady etyczne. Poprawka ma na celu odniesienie do wszystkich istotnych dokumentów 
unijnych i międzynarodowych także w programie „Horyzont 2020”. Należy uniknąć wrażenia, 
że ograniczenia etyczne są obecnie mniej ważne dla Unii Europejskiej. Systematyczna ocena 
etyczna delikatnych kwestii (do których zalicza się nie tylko zarodkowe komórki macierzyste, 
ale również takie kwestie jak np. badania na osobach, które nie są w stanie świadomie 
wyrazić swojej zgody) jest również konieczna i kwestia ta była już zawarta w 6. i 7. programie 
ramowym.

Poprawka 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
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zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi, a także dyrektywą 
2004/23/WE w sprawie tkanek i komórek 
ludzkich oraz rozporządzeniem (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej.

Or. en

Poprawka 539
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi. Prowadząc prace 
badawcze, uwzględnia się również art. 13 
TFUE i ogranicza się wykorzystywanie 
zwierząt w badaniach i testach, z myślą o 
całkowitym zaprzestaniu wykorzystywania 
zwierząt w tym celu, w tym poprzez rozwój 
strategiczny, integrację i stosowanie 
innowacyjnych instrumentów i 
technologii niewykorzystujących zwierząt.

Or. sl

Poprawka 540
Catherine Trautmann, Henri Weber



AM\907403PL.doc 25/141 PE492.710v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone 
w ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi, a także z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych.

Or. fr

Poprawka 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi. Uwzględnia się opinie 
Europejskiej Grupy do spraw Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach.

Or. en
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Poprawka 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka, jej protokołami 
uzupełniającymi, a także Konwencją 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego 
i psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę 
lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Or. fr
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Poprawka 544
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, zasadę ochrony 
godności człowieka, zasadę pierwszeństwa 
istoty ludzkiej, prawo do prywatności, 
prawo do ochrony danych osobowych, 
prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego istoty ludzkiej, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odniesienie do ochrony godności człowieka (zob. np. art. 1 Karty praw 
podstawowych) i do zasady pierwszeństwa istoty ludzkiej. Stosowanie określenia „istota 
ludzka” rozszerza zakres ochrony przewidzianej w przepisach prawnych, ponieważ jest ono 
bardziej naukowe i obiektywne oraz mniej kontrowersyjne, i w związku z tym preferowane 
byłoby jego stosowanie w instrumentach prawnych.

Poprawka 545
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, wiek 
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lub orientację seksualną oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Or. en

Poprawka 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Or. en

Poprawka 547
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji ze względu na 
narodowość, pochodzenie etniczne, 
niepełnosprawność, religię lub 
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przekonania, wiek, płeć lub orientację 
seksualną oraz konieczność zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi.

Or. en

Poprawka 548
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji prowadzone w ramach programu 
„Horyzont 2020” skupiają się wyłącznie na 
zastosowaniach cywilnych.

2. Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji prowadzone w ramach programu 
„Horyzont 2020” skupiają się wyłącznie na 
zastosowaniach cywilnych. Program nie 
obejmuje finansowania badań i innowacji 
w dziedzinie obrony, w tym cywilno-
wojskowych technologii podwójnego 
zastosowania.

Or. en

Poprawka 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji prowadzone w ramach programu
„Horyzont 2020” skupiają się wyłącznie na 
zastosowaniach cywilnych.

2. Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji prowadzone w ramach programu
„Horyzont 2020” skupiają się głównie na 
zastosowaniach cywilnych.

Or. en
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Poprawka 550
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych,

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych, 
terapeutycznych bądź naukowych,

Or. en

Poprawka 551
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych,

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych, 
terapeutycznych bądź naukowych.

Or. en

Poprawka 552
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych,

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi i zwierząt w celach reprodukcyjnych,

Or. it



AM\907403PL.doc 31/141 PE492.710v01-00

PL

Poprawka 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) badania mające na celu zmiany 
dziedzictwa genetycznego człowieka, które 
mogłyby spowodować dziedziczenie takich 
zmian,

(b) badania mające na celu zmiany
ludzkiego genomu do celów innych niż 
zapobieganie, diagnostyka lub terapia, a 
także badania mające na celu zmiany
dziedzictwa genetycznego człowieka, które 
mogłyby spowodować dziedziczenie takich 
zmian,

Or. en

Uzasadnienie

Ingerencja w ludzki genom do celów ulepszenia narusza takie zasady jak zasada równości i 
jest zabroniona przez międzynarodowe instrumenty prawne, np. konwencję z Oviedo (por. art. 
13).

Poprawka 554
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) badania mające na celu zmiany 
dziedzictwa genetycznego człowieka, które 
mogłyby spowodować dziedziczenie takich 
zmian,

(b) badania mające na celu zmiany 
dziedzictwa genetycznego człowieka i 
zwierząt, które mogłyby spowodować 
dziedziczenie takich zmian,

Or. en

Poprawka 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) badania mające na celu tworzenie 
ludzkich embrionów wyłącznie do celów 
badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym za pomocą 
przeniesienia jądra komórki somatycznej.

skreślona

Or. en

Poprawka 556
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) badania mające na celu tworzenie 
ludzkich embrionów wyłącznie do celów 
badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym za pomocą 
przeniesienia jądra komórki somatycznej.

skreślony

Or. en

Poprawka 557
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) badania mające na celu tworzenie 
ludzkich embrionów wyłącznie do celów 
badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym za pomocą 
przeniesienia jądra komórki somatycznej.

(c) badania mające na celu tworzenie – za 
pomocą przeniesienia jądra komórki 
somatycznej, za pomocą partenogenezy 
lub w inny sposób – lub niszczenie
ludzkich embrionów w jakimkolwiek celu, 
w tym w celu pozyskiwania komórek 
macierzystych, a także wszelkie działania 
badawcze wykorzystujące ludzkie 
zarodkowe komórki macierzyste.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy przestrzegać zasady pomocniczości w obszarze, w którym między państwami 
członkowskimi istnieją ogromne różnice, jeżeli chodzi o kwestie etyczne i rozwiązania 
prawne. Wykluczenie finansowania rodzajów badań wymienionych w treści przepisów jest 
również konieczne w świetle unijnej prawnej zasady spójności po wyroku ETS w sprawie 
Brustle. Odniesienie do partenogenezy ma na celu szersze odniesienie do ewentualnych 
technicznych metod tworzenia embrionów ludzkich.

Poprawka 558
Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) badania mające na celu tworzenie
ludzkich embrionów wyłącznie do celów 
badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym za pomocą 
przeniesienia jądra komórki somatycznej.

(c) badania mające na celu tworzenie – za 
pomocą przeniesienia jądra komórki 
somatycznej, za pomocą partenogenezy 
lub w inny sposób – lub niszczenie 
ludzkich embrionów w jakimkolwiek celu, 
w tym w celu pozyskiwania komórek 
macierzystych; a także wszelkie działania 
badawcze wykorzystujące ludzkie 
zarodkowe komórki macierzyste;

Or. en

Poprawka 559
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) badania mające na celu tworzenie 
ludzkich embrionów wyłącznie do celów 
badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym za pomocą 
przeniesienia jądra komórki somatycznej.

(c) działania mające na celu tworzenie 
ludzkich embrionów wyłącznie do celów 
badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym za pomocą 
przeniesienia jądra komórki somatycznej.
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Or. en

Poprawka 560
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania, które wiążą się z 
niszczeniem embrionów ludzkich;

Or. en

Poprawka 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ca) badania obejmujące niszczenie 
zarodkowych komórek macierzystych.

Or. de

Uzasadnienie

Działalność badawcza obejmująca niszczenie zarodkowych komórek macierzystych nie 
powinna otrzymywać wsparcia finansowego w ramach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 562
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania, które wiążą się z 
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niszczeniem embrionów ludzkich;

Or. en

Poprawka 563
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania, które wiążą się z 
niszczeniem embrionów ludzkich;

Or. en

Poprawka 564
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania, które wiążą się z 
niszczeniem embrionów ludzkich;

Or. en

Poprawka 565
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) działania badawcze mające na celu 
stworzenie społeczeństwa nadzorowanego.

Or. en
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Poprawka 566
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania zaklasyfikowane do badań 
powodujących poważne cierpienia u 
zwierząt kręgowych;

Or. en

Poprawka 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c b) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

cb) badania z wykorzystaniem ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.

Or. de

Poprawka 568
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera(c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) badania z wykorzystaniem ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych;

Or. en



AM\907403PL.doc 37/141 PE492.710v01-00

PL

Poprawka 569
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) badania z wykorzystaniem ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych;

Or. en

Poprawka 570
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) badania z wykorzystaniem dzikich 
zwierząt z rzędu ssaków naczelnych i ich 
młodych;

Or. en

Uzasadnienie

Projekty związane z wykorzystaniem dzikich zwierząt z rzędu ssaków naczelnych i ich 
młodych nie powinny być wspierane ze względu na powodowany poziom cierpienia oraz 
konieczność położenia kresu polowaniom na dzikie ssaki naczelne w celu ich wykorzystania w 
laboratoriach.

Poprawka 571
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) badania z wykorzystaniem ludzkich 
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zarodkowych komórek macierzystych;

Or. en

Poprawka 572
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cc) badania obejmujące komercyjne 
przekazywanie ludzkich komórek 
jajowych, tkanek i komórek, a także 
badania obejmujące macierzyństwo 
zastępcze;

Or. en

Poprawka 573
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera (c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cc) badania wiążące się z celowym 
oddzieleniem młodych zwierząt od ich 
matki;

Or. en

Uzasadnienie

Projekty obejmujące oddzielenie młodych od matki są szeroko krytykowane ze względu na 
powodowanie nieakceptowalnego poziomu cierpienia dla zwierząt. Projektów tych nie należy 
finansować ze środków publicznych.
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Poprawka 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Program „Horyzont 2020” wyklucza 
udział podmiotów prawnych (w tym 
wszelkich podmiotów powiązanych), 
których udział – z uwagi na założone przez 
nie cele, ich siedzibę, istotę lub miejsce 
wykonywania działalności – sprawiłby, że 
Unia uznaje za zgodne z prawem lub 
wspomaga utrzymywanie okoliczności 
powstałych w wyniku poważnego 
naruszenia prawa międzynarodowego (w 
tym międzynarodowego prawa 
humanitarnego), jeżeli takie naruszenie 
stwierdzono w rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, w wyroku lub opinii 
doradczej Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 575
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Program „Horyzont 2020” wyklucza 
udział przedsiębiorstw z siedzibą w 
państwie trzecim, które promuje się jako 
zamorski ośrodek finansowy lub w którym 
podatki nie obowiązują wcale albo 
obowiązują tylko nominalnie, które nie 
prowadzi skutecznej wymiany informacji z 
obcymi organami podatkowymi, nie jest 
przejrzyste w odniesieniu do przepisów 



PE492.710v01-00 40/141 AM\907403PL.doc

PL

ustawodawczych, sądowych i 
administracyjnych lub nie wymaga 
zasadniczej obecności na miejscu.

Or. en

Poprawka 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, pochodzących z pępowiny, jak 
i zarodkowych, mogą być finansowane 
w zależności od treści wniosku naukowego 
oraz od ram prawnych zainteresowanych 
państw członkowskich. Badania naukowe 
nad zarodkowymi komórkami 
macierzystymi można prowadzić tylko na 
zarodkach nadliczbowych powstałych w 
ramach zapłodnienia in vitro i zarodkach, 
które nie są potrzebne do celów 
reprodukcyjnych. Nie przyznaje się 
środków na finansowanie działań 
w zakresie badań, które są zakazane 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 577
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Działania badawcze mające na celu 
tworzenie ludzkich embrionów wyłącznie 
do celów badawczych lub w celu 
pozyskiwania komórek macierzystych, w 
tym za pomocą przeniesienia jądra 
komórki somatycznej, mogą być również 
finansowane, jeżeli badań nie można 
przeprowadzić przy wykorzystaniu 
embrionów nadliczbowych, w zależności 
od ram prawnych w zainteresowanych 
państwach członkowskich. Nie przyznaje 
się środków na finansowanie działań w 
zakresie badań, które są zakazane we 
wszystkich państwach członkowskich. Nie 
należy finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. en

Poprawka 578
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 

4. Wspierana będzie działalność badawcza 
służąca opracowaniu i doskonaleniu 
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dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

terapii, w których wykorzystuje się ludzkie 
dorosłe komórki macierzyste. Środki 
finansowe na badania przy wykorzystaniu 
ludzkich dorosłych komórek 
macierzystych mogą być przyznawane w 
zależności od treści wniosku naukowego 
oraz od ram prawnych zainteresowanych 
państw członkowskich. Wspierane będą w 
szczególności badania nad komórkami 
macierzystymi z krwi pępowinowej i 
indukowanymi pluripotencjalnymi 
komórkami macierzystymi. Nie przyznaje 
się środków na finansowanie działań w 
zakresie badań, które są zakazane we 
wszystkich państwach członkowskich. Nie 
należy finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. it

Poprawka 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu innych 
typów ludzkich komórek macierzystych 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich. Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. de
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Uzasadnienie

Jest to konsekwencja poprawek do art. 16 ust. 3 lit ca) (nowa) i cb) (nowa) złożonych przez 
Angelikę Niebler.

Poprawka 580
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu innych 
typów ludzkich komórek macierzystych 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. en

Poprawka 581
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich
niezarodkowych komórek macierzystych 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich. Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
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zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. it

Uzasadnienie

Ograniczenie odniesienia do ludzkich niezarodkowych komórek macierzystych wymagane jest 
w wyniku wyłączenia badań z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych 
z art. 16 ust. 3 lit. (c).

Poprawka 582
Algirdas Saudargas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu innych 
typów ludzkich komórek macierzystych 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. en

Poprawka 583
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4



AM\907403PL.doc 45/141 PE492.710v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu innych 
typów ludzkich komórek macierzystych 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. en

Poprawka 584
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich.
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Badania przy wykorzystaniu innych 
typów ludzkich komórek macierzystych 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. en

Poprawka 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Działania badawcze mające na celu 
tworzenie ludzkich embrionów wyłącznie 
do celów badawczych lub w celu 
pozyskiwania komórek macierzystych, w 
tym za pomocą przeniesienia jądra 
komórki somatycznej, mogą być 
finansowane, jeżeli zezwalają na to 
odnośne państwa członkowskie i jeżeli cel 
badań nie może zostać osiągnięty za 
pomocą embrionów nadliczbowych. W 
przypadku badań na nadliczbowych 
ludzkich embrionach, środki finansowe 
można przyznać na projekty, które 
obejmują pozyskiwanie komórek 
macierzystych.

Or. en

Uzasadnienie

Badania nie zawsze mogą osiągnąć swój cel przy wykorzystaniu embrionów nadliczbowych.
Jakość nadliczbowych embrionów z zapłodnienia in vitro nie zawsze jest optymalna, co może 
zaburzyć wyniki badań. Tworzenie nowych embionów za pomocą przeniesienia jądra komórki 
somatycznej będzie w przyszłości niezbędne dla terapeutycznego zastosowania badań nad 
ludzkimi zarodkowymi komórkami macierzystymi.

Poprawka 586
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Badania finansowane przez UE, które 
są objete zakresem dyrektywy 2010/63/UE 
w sprawie ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych, 
podlegają procedurze surowej i 
przejrzystej kontroli pod względem 
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etycznym i naukowym, w tym 
obowiązkowi pełnego uzasadniania 
twierdzeń dotyczących trafności modeli 
zwierzęcych dla sytuacji człowieka, a także 
wymogowi retrospektywnej oceny 
wszystkich finansowanych przez UE 
eksperymentów na zwierzętach, 
niezależnie od gatunku zwierzęcia i 
dotkliwości procedur.

Or. en

Uzasadnienie

Program „Horyzont 2020” powinien być zgodny z wymogami dyrektywy 2010/63/UE w 
sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. W tym celu wymagana jest 
kompleksowa ocena projektów, w których do eksperymentów wykorzystuje się zwierzęta.  
Ponadto w przypadku badań naukowych finansowanych przez UE należy również 
przeprowadzać ocenę retrospektywną celem zagwarantowania, że relewancja modeli 
zwierzęcych podlega stałej kontroli, aby w przyszłości podejmować lepsze decyzje o 
finansowaniu i dostarczać informacje pomocne przy podejmowaniu takich decyzji.

Poprawka 587
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dziedziny badań naukowych określone 
w ust. 3 mogą zostać poddane przeglądowi 
w ramach oceny śródokresowej, określonej 
w art. 26 ust. 1, w świetle postępu 
naukowego.

5. Jeżeli dziedziny badań naukowych 
określone w ust. 3 mają zostać poddane 
przeglądowi w ramach oceny 
śródokresowej, określonej w art. 26 ust. 1, 
w świetle postępu naukowego, Komisja 
powinna dokonać tego za pomocą 
wniosku ustawodawczego.

Or. en

Poprawka 588
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wszystkie zaproszenia do składania 
wniosków w zakresie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa są przedmiotem oceny 
skutków ex-ante uwzględniającej aspekty 
etyczne i społeczne, a wszystkie projekty 
zaproponowane do finansowania 
podlegają w trakcie realizacji ocenie 
aspektów etycznych. Ocena ex ante i 
ocena aspektów etycznych wykraczają 
poza wąskie ograniczenia związane z 
prywatnością i ochroną danych oraz 
uwzględniają szersze skutki społeczne 
programu badań i rozwoju w zakresie 
bezpieczeństwa. Zaproszenia do składania 
wniosków i propozycje projektów, które 
budzą poważne obawy dotyczące kwestii 
etycznych i/lub skutków społecznych 
podlegają zwiększonemu nadzorowi i 
kontroli.

Or. en

Poprawka 589
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi.

Program „Horyzont 2020” jest 
realizowany w sposób komplementarny
z innymi programami i politykami 
finansowanymi przez Unię, w tym 
Funduszami Strukturalnymi, Wspólną 
Polityką Rolną, Programem na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME), programem „Erasmus dla 
wszystkich”, programem Life+ oraz 
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strategią „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 590
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi.

Program „Horyzont 2020” jest 
realizowany w sposób komplementarny z 
innymi programami finansowymi Unii, w 
tym z funduszami strukturalnymi, wspólną 
polityką rolną, Programem na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME), programem „Erasmus dla 
wszystkich”, programem Life+ i strategią 
„Europa 2020”, a także programami 
państw członkowskich w zakresie 
finansowania badań i innowacji.

Or. en

Poprawka 591
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi.

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi i specjalnymi programami i 
środkami wsparcia i rekompensat w 
ramach polityki regionalnej i polityki 
spójności.

Or. pt
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności i wydajności powinna istnieć komplementarność między 
programem „Horyzont 2020” a unijnymi programami finansowania w ramach funduszy 
strukturalnych, w tym specjalnymi programami i środkami.

Poprawka 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi.

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi i programem COSME 
(Programem na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw).

Or. en

Poprawka 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi.

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi, Programem na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME) i programem „Erasmus dla 
wszystkich”.

Or. en
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Poprawka 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak głównym zadaniem programu 
„Horyzont 2020” jest finansowanie 
doskonałych badań.
Fundusze strukturalne mają do odegrania 
ważną rolę w budowaniu potencjału i 
umożliwianiu osiągnięcia doskonałości, 
aby opracowywano doskonałe projekty, 
które mogłyby ubiegać się o finansowanie 
w ramach programu „Horyzont 2020”.
Synergia między programem „Horyzont 
2020” a polityką spójności na rzecz 
wsparcia badań naukowych i innowacji 
zostanie zapewniona dzięki wdrożeniu 
środków uzupełniających w sposób 
skoordynowany. W miarę możliwości 
promowana będzie interoperacyjność obu 
instrumentów, zachęcać się również 
będzie do finansowania skumulowanego 
lub łączonego.

Or. en

Poprawka 595
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Fundusze krajowe i regionalne 
powinny wspierać pozytywnie ocenione 
działania, takie jak działania ERBN, 
działania Marie Curie czy wspólne 
działania, które spełniają kryteria 
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doskonałości, lecz na które brak 
wystarczających środków w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 596
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Synergia z funduszami strukturalnymi

Należy wykorzystać fundusze strukturalne 
w ich pełnym zakresie w celu wsparcia 
budowania potencjału i infrastruktury 
badawczo-rozwojowej w regionach za 
pomocą specjalnych działań mających na 
celu tworzenie centrów doskonałości.

Or. en

Poprawka 597
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego
(1) Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
organizacje w zakresie innowacji. W 
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ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego.
(2) Ze szczególną uwagą traktowane będą 
inicjatywy mające na celu dotarcie z 
informacjami na temat finansowania w 
ramach programu „Horyzont 2020” do 
szerszego zakresu organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
ułatwienie tym organizacjom dostępu do 
tego finansowania. Do tego celu 
wykorzystywany będzie program 
„Horyzont 2020” oraz inne unijne 
programy finansowania, w tym fundusze 
strukturalne.
(3) W trakcie wdrażania, planowania, 
monitorowania i oceniania programu 
„Horyzont 2020” prowadzi się konsultacje 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Pieczęć doskonałości

Program „Horyzont 2020” przyczynia się 
do identyfikacji centrów doskonałości, 
oceny ich potencjału oraz poprawie ich 
widoczności za pomocą pieczęci 
doskonałości.

Or. en
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Poprawka 599
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor prywatny oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Or. en

Poprawka 600
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Szczególną uwagę zwraca się na
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

1. Szczególną uwagę zwraca się na coraz 
większe uczestnictwo sektora prywatnego, 
a zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), w programie
„Horyzont 2020” oraz na oddziaływanie 
tego programu na ten sektor w zakresie 
innowacji. W ramach określonych 
uzgodnieniami dotyczącymi oceny i 
monitorowania przeprowadza się 
jakościowe i ilościowe oceny uczestnictwa
sektora prywatnego.

Or. en

Poprawka 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Szczególną uwagę zwraca się na
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

1. Szczególną uwagę zwraca się na coraz 
większe uczestnictwo sektora prywatnego, 
a zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), w programie
„Horyzont 2020” oraz na oddziaływanie 
tego programu na ten sektor w zakresie 
innowacji. W ramach określonych 
uzgodnieniami dotyczącymi oceny i 
monitorowania przeprowadza się 
jakościowe i ilościowe oceny uczestnictwa
sektora prywatnego, a zwłaszcza MŚP.

Or. en

Poprawka 602
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

1. Szczególną uwagę zwraca się na większy 
udział małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) w programie „Horyzont 2020” oraz 
na oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

Or. de

Poprawka 603
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
w programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie badań i
innowacji. W ramach określonych 
uzgodnieniami dotyczącymi oceny i 
monitorowania przeprowadza się 
jakościowe i ilościowe oceny uczestnictwa 
MŚP.

Or. ro

Poprawka 604
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe
oceny uczestnictwa MŚP.

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w trakcie 
realizacji programu „Horyzont 2020” oraz 
na oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

Or. en

Poprawka 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji, 
szczególnie w bliższych rynkowi fazach 
projektów. W ramach określonych 
uzgodnieniami dotyczącymi oceny i 
monitorowania przeprowadza się 
jakościowe i ilościowe oceny uczestnictwa 
MŚP.

Or. en

Poprawka 606
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny 
oraz są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

2. Działania szczegółowe podejmuje się za 
pomocą ustanowienia zróżnicowanego 
zestawu instrumentów finansowania 
pozostających do dyspozycji MŚP.
Działania szczegółowe określa się w 
ramach celu szczegółowego „Innowacje w 
MŚP” w części II pkt 3.3. lit. a) 
załącznika. W ramach tych działań 
kładzie się silny nacisk na finansowanie i 
wdrażanie specjalnego instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP, 
ukierunkowanego na wszystkie rodzaje 
MŚP posiadające potencjał innowacyjny 
oraz realizowanego w sposób spójny dzięki 
jednej specjalnej strukturze 
administracyjnej, a także dostosowanego 
do potrzeb MŚP. Specjalny instrument 
przeznaczony dla MŚP wdrażany jest w 
obszarach określonych w ramach celu 
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szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych”, określonego w części II 
pkt 1 załącznika I oraz w ramach każdego 
celu szczegółowego w ramach priorytetu
„Wyzwania społeczne” określonego w 
części III pkt 1-6 załącznika I.

Or. en

Poprawka 607
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania szczegółowe podejmuje się w
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 
załącznika I. Te działania szczegółowe 
mają postać specjalnego instrumentu 
MŚP, przeznaczonego dla wszystkich 
rodzajów MŚP mających potencjał 
innowacyjny oraz są realizowane w 
sposób spójny i dostosowany do potrzeb 
MŚP zgodnie z celem szczegółowym
„Innowacje w MŚP” określonym w części 
II pkt 3.3 lit. a) załącznika I.

2. Zostanie utworzony specjalny 
instrument przeznaczony dla MŚP, 
ukierunkowany na wszystkie rodzaje MŚP 
posiadających potencjał w zakresie
innowacji; instrument ten będzie posiadał 
jeden organ zarządzający i wdrażany 
będzie zgodnie z celem szczegółowym
„Innowacje w MŚP” określonym w części 
II pkt 3.3 lit. a) załącznika I. Instrument 
ten będzie powiązany tematycznie z celem 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych”, określonym w części II 
pkt 1 załącznika I oraz ze wszystkimi 
celami szczegółowymi w ramach 
priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonymi w części III pkt 1-6 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I. Należy koniecznie włączyć 
MŚP do pełnego łańcucha wartości, aby 
uzyskały one dostęp do wszystkich 
możliwości oferowanych przez program 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP stanowią niezbędną część tkanki przemysłowej w wielu sektorach. Jako dostawcy lub 
poddostawcy dla przemysłu są one kluczowymi elementami łańcucha produktywności.
Dlatego niezmiernie istotne jest, aby MŚP uczestniczyły w działaniach wspólnie z 
producentami oryginalnego sprzętu, innymi dostawcami, w tym dużymi firmami, 
organizacjami badawczo-technologicznymi i uczelniami, a także aby MŚP nie były 
odizolowane w swoim własnym programie.

Poprawka 609
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

2. Działania szczegółowe na rzecz MŚP 
podejmuje się w ramach celu 
szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych”, określonego w części II 
pkt 1 załącznika I oraz wszystkich celów 
szczegółowych w ramach priorytetu 
„Wyzwania społeczne” określonego w 
części III pkt 1-6 załącznika I. Te działania 
szczegółowe mają między innymi postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających szeroko rozumiany 
potencjał innowacyjny oraz są realizowane 
w sposób spójny i dostosowany do potrzeb 
MŚP zgodnie z celem szczegółowym 
„Innowacje w MŚP” określonym w części 
II pkt 3.3 lit. a) załącznika I.

Or. en

Poprawka 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artykuł 18, ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 

2. Działania szczegółowe na rzecz MŚP 
podejmuje się w ramach celu 
szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych”, określonego w części II 
pkt 1 załącznika I oraz wszystkich celów 
szczegółowych w ramach priorytetu 
„Wyzwania społeczne” określonego w 
części III pkt 1-6 załącznika I. Te działania 
szczegółowe mają między innymi postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
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są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 611
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I, przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości oraz dążeniu do 
realizacji europejskiej wartości dodanej.

Or. en

Poprawka 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny dzięki 
jednemu organowi zarządzającemu i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje prawdopodobne ryzyko, że ze względu na fakt, że środki finansowe będą pochodzić z 
różnych linii budżetowych (wiodąca pozycja w przemyśle, konkretne wyzwania społeczne itd.), 
różne dyrekcje generalne lub działy Komisji mogłyby opracować i prowadzić swoją własną 
odmianę programu.

Poprawka 613
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 

2. Działania szczegółowe podejmuje się w 
ramach celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
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określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego instrumentu MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

określonego w części III pkt 1-6 załącznika 
I. Te działania szczegółowe mają postać 
specjalnego programu dla MŚP, 
przeznaczonego dla wszystkich rodzajów 
MŚP mających potencjał innowacyjny oraz 
są realizowane w sposób spójny i 
dostosowany do potrzeb MŚP zgodnie z 
celem szczegółowym „Innowacje w MŚP” 
określonym w części II pkt 3.3 lit. a) 
załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Aby skutecznie wspomóc MŚP, zagwarantować odpowiednie i efektywne wdrożenie środków 
przeznaczonych specjalnie dla MŚP oraz zmaksymalizować skutki programu „Horyzont 
2020”, należy ująć te środki w ramach programu, który posiada swój własny budżet oraz 
możliwą do zidentyfikowania strukturę odpowiedzialną za wdrożenie i będącą w stanie 
uwzględnić praktyczne ograniczenia istniejące w MŚP oraz w ramach ich współpracy z 
partnerami.

Poprawka 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia na MŚP ok. 30% 
całkowitego budżetu przewidzianego na 
cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” i 15% budżetu 
przewidzianego na priorytet „Wyzwania 
społeczne”.

Or. en

Poprawka 615
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 30% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

Zachęcanie MŚP do udziału w programie ramowym w znacznie większym stopniu niż 
proponuje Komisja, ma strategiczne znaczenie.

Poprawka 616
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia 20% połączonych budżetów 
na cel szczegółowy „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych” i priorytet „Wyzwania 
społeczne” na MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie udziału MŚP jest kluczowym czynnikiem dla wykorzystania innowacyjnej siły 
dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw, firm rozpoczynających działalność oraz firm 
typu spin-off wywodzących się z organizacji badawczych i uczelni wyższych w celu 
opracowania innowacyjnych rozwiązań i osiągnięcia ogólnego sukcesu programu „Horyzont 
2020”. Chociaż w 7. programie ramowym określono cel 15%, który najprawdopodobniej 
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zostanie osiągnięty, potrzebny jest bardziej ambitny, acz realistyczny i możliwy do osiągnięcia 
cel, aby w pełni wykorzystać potencjał innowacyjny MŚP.

Poprawka 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w 
ust. 1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Co najmniej 20% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne”
wykorzystuje się w ramach instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP zgodnie z ust. 2.

Or. en

Poprawka 618
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 prowadzi do przeznaczenia co 
najmniej 20% całkowitego budżetu 
programu „Horyzont 2020” na MŚP. Co 
najmniej 10% budżetu programu 
„Horyzont 2020” przeznacza się na 
wdrożenie instrumentu MŚP.

Or. en
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Poprawka 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 20% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmodyfikować ten artykuł w celu zwiększenia ilości środków, jakie należy przeznaczyć 
na MŚP, z 15% do 20% budżetu.

Poprawka 620
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia minimum 20% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
i priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

Na MŚP należy przeznaczyć minimum 20% całkowitego budżetu z uwagi na ich znaczenie 
oraz wpływ na gospodarkę, produktywność, tworzenie miejsc pracy i możliwości innowacyjne 
w Unii Europejskiej.
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Poprawka 621
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w 
ust. 1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Łącznie na MŚP będzie się przeznaczać
ok. 18% połączonych budżetów na cel 
szczegółowy „Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych” i priorytet „Wyzwania 
społeczne”.

Or. de

Poprawka 622
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ponad 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
i priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. en

Poprawka 623
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia minimum 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
i priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. en

Poprawka 624
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia co najmniej 15% 
połączonych budżetów na cel szczegółowy
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. ro

Poprawka 625
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia co najmniej 15% 
połączonych budżetów na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
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wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. en

Poprawka 626
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia co najmniej 15% 
połączonych budżetów na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. en

Poprawka 628
Cristina Gutiérrez-Cortines).

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artykuł 18, ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia istotnej części połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
i priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.
Beneficjenci z sektora prywatnego 
powinni otrzymać istotną część 
całkowitych środków z budżetu 
przeznaczonego na program „Horyzont 
2020”.
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Or. en

Poprawka 627
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia co najmniej 15% 
połączonych budżetów na cel szczegółowy
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć rozumienia wartości 15% jako maksymalnej granicy wsparcia dla MŚP oraz aby 
umożliwić też wparcie powyżej tej wartości, należy dodać w tym miejscu wyrażenie „co 
najmniej”.

Poprawka 629
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP 
oraz/lub na małe i średnie projekty.

Or. en
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Poprawka 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 oraz uproszczenie procedur 
składania wniosków powinno doprowadzić 
do przeznaczenia 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
i priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

Or. en

Poprawka 631
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Wdrażanie instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP odbywa się w 
pierwszej kolejności w sposób oddolny. W 
zakres obszarów wdrażania wchodzą 
wyłącznie obszary, które zostały uznane za 
priorytetowe ramach celu szczegółowego 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”, 
określonego w części II pkt 1 załącznika I 
oraz wszystkich celów szczegółowych w 
ramach priorytetu „Wyzwania społeczne” 
określonych w części III pkt 1-6 
załącznika I. W odpowiednich 
przypadkach instrument przeznaczony dla 
MŚP może również służyć jako instrument 
zamówień przedkomercyjnych lub 
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zamówień dotyczących innowacyjnych 
rozwiązań dla zidentyfikowanych 
wspólnych potrzeb podmiotów 
udzielających zamówień publicznych w 
Europie.

Or. en

Poprawka 632
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w ust. 1 i 3 Komisja ocenia i raportuje 
wskaźnik udziału MŚP w programach 
badawczych. Jeśli cel 15% nie zostanie 
osiągnięty Komisja bada przyczyny 
i proponuje szybko nowe środki służące 
osiągnięciu tego celu.

Or. fr

Poprawka 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Ponadto przynajmniej 10% środków 
budżetowych na filar 2 i 3 powinno zostać 
poświęcone na instrument przeznaczony 
dla MŚP.

Or. en
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Poprawka 634
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 b. Należy również zwrócić szczególną 
uwagę na odpowiedni poziom 
uczestnictwa i reprezentacji MŚP w 
strukturach zarządzających Europejską 
Przestrzenią Badawczą, a w szczególności 
partnerstwami publiczno-prywatnymi.

Or. en

Poprawka 635
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 a
Projekty współpracy i program 

partnerstwa
Program „Horyzont 2020” jest 
realizowany przede wszystkim poprzez 
transnarodowe projekty współpracy, 
realizowane w oparciu o zaproszenia do 
składania wniosków określone w rocznych 
programach prac programu „Horyzont 
2020”. Projekty te zostaną uzupełnione 
partnerstwami publiczno-prywatnymi oraz 
partnerstwami publiczno-publicznymi,
które zostaną zaplanowane z udziałem 
państw członkowskich.

Or. en
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Poprawka 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 a
Szybka droga do innowacji

1. W celu przyśpieszenia handlowego 
wykorzystania i upowszechniania 
innowacji, 20% środków Unii na 
realizację celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych” oraz każdego z celów w 
ramach celu „Wyzwania społeczne” 
zawartego w części III przeznaczone jest 
na „Szybką drogę do innowacji”.
2. „Szybka droga do innowacji” jest 
instrumentem stosującym oddolne 
podejście, który istotnie skróci czas od 
momentu pojawienia się pomysłu do jego 
wejścia na rynek, i dzięki któremu 
spodziewany jest wzrost uczestnictwa w 
programie „Horyzont 2020” sektora 
przemysłu, MŚP i podmiotów 
uczestniczących po raz pierwszy. Tym 
samym stymuluje on inwestycje z zakresu 
badań, rozwoju i innowacji w sektorze 
prywatnym, promuje badania i innowacje 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
tworzenie wartości i przyśpieszenie 
stosowania nowych technologii do 
tworzenia innowacyjnych produktów, na 
które istnieje popyt na rynku, które to 
czynniki będą miały decydujące znaczenie 
dla przyszłych przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.  
3. Działania obejmują cały cykl 
innowacyjny, ale powinny koncentrować 
się na działaniach związanych z 
innowacyjnością, rozwojem 
eksperymentalnym i przedkomercyjnym, 
obejmujących etapy rozwoju od 
demonstracji technologii do 
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wprowadzenia na rynek, w tym etapy 
pilotowania, demonstracji, poligonów 
doświadczalnych, badań 
przednormatywnych, ustanawiania norm 
oraz wprowadzania innowacji na rynek.
4. Instrument „Szybka droga do 
innowacji” jest realizowany jako widoczny 
instrument finansowania pozwalający na 
nieskomplikowane i szybkie wzięcie 
udziału we wspólnych badaniach 
stosowanych, po przejściu specjalnej 
procedury selekcji określonej w 
rozporządzeniu (UE) nr xxxx/2012 
[Zasady uczestnictwa i upowszechniania].

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chce się w należyty sposób uwzględnić fakt, że założeniem programu jest przejście w 
kierunku innowacyjności, w ramach programu „Horyzont 2020” należy przewidzieć 
przynajmniej jeden instrument, dzięki któremu innowacyjne pomysły będą mogły być 
systematycznie oceniane i finansowane w dowolnym momencie, dzięki zastosowaniu szybkiej, 
znormalizowanej i niezawodnej procedury. Otwarte zaproszenie do składania ofert lub 
oddolny instrument gwarantujący, że dotacja zostanie udzielona w ciągu sześciu miesięcy, 
pozwalają uniknąć ryzyka, że innowacyjne pomysły mogą być już nieaktualne w momencie 
rozpoczęcia projektu.  Spowoduje to również większe uczestnictwo sektora przemysłu.

Poprawka 637
Data złożenia Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program „Horyzont 2020” może być 
realizowany w drodze partnerstw 
publiczno-prywatnych, w ramach których 
wszyscy partnerzy zobowiązują się do 
rozwijania i wdrażania działań w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
mających strategiczne znaczenie dla 
konkurencyjności Unii i jej wiodącej 
pozycji w przemyśle lub odnoszących się 

1. Program „Horyzont 2020” może być 
realizowany w drodze partnerstw 
publiczno-prywatnych, w ramach których 
wszyscy partnerzy zobowiązują się do 
rozwijania i wdrażania działań w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
mających strategiczne znaczenie dla 
konkurencyjności Unii i jej wiodącej 
pozycji w przemyśle lub odnoszących się 
do określonych wyzwań społecznych.
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do określonych wyzwań społecznych. Partnerstwa publiczno-prywatne, w 
których mogą uczestniczyć państwa 
członkowskie, pozwolą państwom 
członkowskim na elastyczność przy 
decydowaniu na szczeblu krajowym, czy i 
jak chcą one wspierać te partnerstwa, lecz 
nie mogą one utrudniać pełnego 
uczestnictwa najlepszych podmiotów 
europejskich.

Or. en

Poprawka 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program „Horyzont 2020” może być 
realizowany w drodze partnerstw 
publiczno-prywatnych, w ramach których 
wszyscy partnerzy zobowiązują się do 
rozwijania i wdrażania działań w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
mających strategiczne znaczenie dla 
konkurencyjności Unii i jej wiodącej 
pozycji w przemyśle lub odnoszących się 
do określonych wyzwań społecznych.

1. Program „Horyzont 2020” może być 
realizowany w drodze partnerstw 
publiczno-prywatnych, w ramach których 
wszyscy partnerzy zobowiązują się do 
rozwijania i wdrażania działań w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
mających strategiczne znaczenie dla 
konkurencyjności Unii i jej wiodącej 
pozycji w przemyśle lub odnoszących się 
do określonych wyzwań społecznych. Przy 
wyborze uczestników najważniejszym 
kryterium jest doskonałość.

Or. en

Poprawka 639
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program „Horyzont 2020” może być 
realizowany w drodze partnerstw 
publiczno-prywatnych, w ramach których 
wszyscy partnerzy zobowiązują się do 
rozwijania i wdrażania działań w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
mających strategiczne znaczenie dla 
konkurencyjności Unii i jej wiodącej 
pozycji w przemyśle lub odnoszących się 
do określonych wyzwań społecznych.

1. Program „Horyzont 2020” może być 
realizowany w drodze partnerstw 
publiczno-prywatnych, w ramach których 
wszyscy partnerzy zobowiązują się do 
rozwijania i wdrażania 
przedkonkurencyjnych działań 
w dziedzinie badań naukowych 
i innowacji, mających strategiczne 
znaczenie dla konkurencyjności Unii i jej 
wiodącej pozycji w przemyśle lub 
odnoszących się do określonych wyzwań 
społecznych.

Or. en

Poprawka 640
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ; w nowe partnerstwa publiczno-
prywatne ustanowione na podstawie art. 
187 TFUE; oraz w inne organy 
finansujące, o których mowa w art. [55 ust. 
1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] rozporządzenia 
(UE) nr XX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe]. Taka forma partnerstwa jest 
realizowana tylko w przypadku, gdy 
zakres celów i skala wymaganych zasobów 
ją uzasadniają;

a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7.
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
podstawowych oraz w inne organy 
finansujące, o których mowa w art. [55 ust. 
1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] rozporządzenia 
(UE) nr XX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe], po dokonaniu analizy kosztów 
i korzyści oraz dogłębnej oceny ich 
zarządzania i funkcjonowania z 
uwzględnieniem kryteriów w zakresie 
dostępności, przejrzystości, efektywności i 
skuteczności oraz pod warunkiem, że 
spełniają one kryteria określone w ust. 3;

Or. en
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Poprawka 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7.
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w art. 
[55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko w 
przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają;

a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7.
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w art. 
[55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko 
w przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają.
Komisja zapewnia pojedyńcze źródło 
finansowania z wyjątkiem sytuacji, w 
których istnieje wyraźne porozumienie 
pomiędzy Komisją a państwami 
członkowskimi w zakresie zapewnienia 
wystarczającej ilości środków z 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. Pojedyncze źródło 
finansowania w programie „Horyzont 2020” stanowi preferowane rozwiązanie ze względu na 
uproszczenie realizacji projektów i zapewnienie równych szans na uczestnictwo w różnych 
państwach uczestniczących w programie.
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Poprawka 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7.
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w art. 
[55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko w 
przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają;

a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7.
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w art. 
[55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko 
w przypadku, gdy zakres celów, spójność z 
istniejącymi celami strategii politycznych 
UE i skala wymaganych zasobów ją 
uzasadniają;

Or. en

Poprawka 643
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zawarcie uzgodnienia umownego 
między partnerami, o których mowa w ust. 
1, określającego cele partnerstwa, 
zobowiązania partnerów, kluczowe 
wskaźniki efektywności oraz wyniki, jakie 
mają zostać osiągnięte, w tym określenie
działań w zakresie badań naukowych i 
rozwoju wymagających wsparcia z 
programu „Horyzont 2020”.

b) zawarcie uzgodnienia umownego 
między partnerami, o których mowa w ust. 
1, określającego cele partnerstwa,
wzajemne zobowiązania partnerów, ich 
role i odpowiedzialność, zasady 
zarządzania zapewniające otwarte i 
przejrzyste funkcjonowanie oraz 
uczestnictwo zainteresowanych stron,
kluczowe wskaźniki skuteczności działania
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oraz wyniki, jakie mają zostać osiągnięte, 
w tym określenie działalności badawczej i 
innowacyjnej wymagającej wsparcia z 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 644
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nowe partnerstwa publiczno-prywatne 
są ustanawiane tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, kiedy zakres realizowanych 
celów uzasadnia takie ustanowienie i 
kiedy możliwe jest wykazanie, że żadne 
inne formy partnerstwa ani żaden inny 
instrument finansowania nie są w stanie 
zrealizować zamierzonego celu lub 
przyczynić się do koniecznego pozyskania 
partnerów i do przekonania ich do 
zaangażowania się.

Or. en

Poprawka 645
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Nie zostaną ustanowione nowe 
partnerstwa publiczno-prywatne na 
podstawie art. 187 TFUE.

Or. en
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Poprawka 646
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Partnerstwa publiczno-prywatne określa 
się w sposób otwarty i przejrzysty, na 
podstawie wszystkich następujących 
kryteriów:

3. Partnerstwa publiczno-prywatne są 
określane, ustanawiane i działają w 
sposób otwarty i przejrzysty. Ustanowienie 
każdego nowego partnerstwa ma miejsce
na podstawie przynajmniej wszystkich 
następujących kryteriów:

Or. en

Poprawka 647
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Partnerstwa publiczno-prywatne określa 
się w sposób otwarty i przejrzysty, na 
podstawie wszystkich następujących 
kryteriów:

3. Partnerstwa publiczno-prywatne określa 
się i realizuje w sposób otwarty i 
przejrzysty, na podstawie wszystkich 
następujących kryteriów:

Or. ro

Poprawka 648
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartość dodana działania na poziomie a) wartość dodana działania na poziomie 
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Unii; Unii oraz wartość dodana generowana 
dzięki instrumentowi przeznaczonemu na 
partnerstwo publiczno-prywatne w 
zakresie wprowadzania wyników badań i 
innowacji na rynek w tych obszarach, w 
których MŚP odgrywają kluczową rolę w 
tworzeniu wzrostu na szczeblu lokalnym;

Or. en

Uzasadnienie

Partnerstwa publiczno-prywatne mogą odgrywać bardzo strategiczną i skuteczną rolę w 
rozwoju MŚP, również ze względu na wywierany wpływ terytorialny.

Poprawka 649
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartość dodana działania na poziomie 
Unii;

a) wykazana wartość dodana działania na 
szczeblu Unii;

Or. en

Poprawka 650
Punkt A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze;

b) (b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze poprzez określenie 
wspólnych celów w ramach programu 
„Horyzont 2020”, jasnych, wymiernych 
celów społecznych i w zakresie 
konkurencyjności, w tym celów 
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związanych z tworzeniem miejsc pracy i 
przedsiębiorstw, własnością intelektualną 
i tworzeniem patentów, kształceniem i 
szkoleniami oraz rozliczalnością z 
realizacji tych celów;

Or. en

Poprawka 651
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skala wpływu na konkurencyjność
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze;

b) skala wpływu na możliwości 
wzmocnienia konkurencyjności
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze, przy 
uwzględnieniu tego, że potencjalne 
korzyści z indywidualnych projektów 
mogą nie być całkowicie możliwe do 
określenia z góry;

Or. en

Poprawka 652
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze;

b) potencjalna skala wpływu na 
rozwiązywanie problemów społecznych, 
zrównoważony rozwój czy
konkurencyjność przemysłu;

Or. en
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Poprawka 653
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze;

b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, tworzenie miejsc pracy, 
zrównoważony rozwój, sprawy społeczno-
gospodarcze i wyzwania społeczne;

Or. en

Uzasadnienie

Zasady finansowania ze środków programu „Horyzont 2020”, w tym zasady finansowania 
partnerstw publiczno-prywatnych, powinny odpowiadać pilnym potrzebom społeczno-
gospodarczym, takim jak tworzenie miejsc pracy, oraz powinny zapewniać poprawę synergii z 
wyzwaniami społecznymi określonymi w części III programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 654
Data złożenia Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze;

b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój, 
tworzenie miejsc pracy i sprawy 
społeczno-gospodarcze;

Or. en

Poprawka 655
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 ustęp 3 litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) długoterminowe zobowiązanie 
wszystkich partnerów na podstawie 
wspólnej wizji i jasno zdefiniowanych 
celów;

c) długoterminowe zobowiązanie 
wszystkich partnerów na podstawie 
wspólnej wizji i jasno zdefiniowanych 
celów; w szczególności zobowiązanie 
finansowe, w tym pieniężne, uczestników 
sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 ustęp 3 litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) długoterminowe zobowiązanie 
wszystkich partnerów na podstawie 
wspólnej wizji i jasno zdefiniowanych 
celów;

c) zobowiązanie wszystkich partnerów na 
podstawie wspólnej wizji i jasno 
zdefiniowanych celów;

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący „długoterminowego zobowiązania” jest trudny do spełnienia przez sektor 
prywatny. W związku z obecną sytuacją gospodarczą okresy planowania w sektorze przemysłu 
są dużo krótsze. Brak jest wystarczającej stabilności gospodarczej, aby oczekiwać od 
prywatnego sektora zaangażowania zasobów i środków budżetowych na wiele lat.  Konieczna 
jest w tym przypadku większa elastyczność.

Poprawka 657
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zaangażowanie różnych partnerów na 
równi z sektorem prywatnym, w 
szczególności silne zaangażowanie 
uniwersytetów i naukowców, wykazanie 
skutecznego zaangażowania ze strony 
MŚP, a także uczestnictwo innych 
partnerów, takich jak spółki publiczne, 
organizacje non profit oraz organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 658
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) jasno określone role każdego z 
partnerów i uzgodnione kluczowe 
wskaźniki efektywności w wybranym 
okresie.

(e) jasno określone role i obowiązki 
każdego z partnerów i uzgodnione 
kluczowe wskaźniki efektywności 
w wybranym okresie.

Or. en

Poprawka 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) zdolność do udzielenia pomocy w 
tworzeniu i umacnianiu sieci naukowców, 
pacjentów i zainteresowanych stron w 
celu poprawy stosunków i wymiany 
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między nimi, zainteresowanymi sektorami, 
instytucjami i społeczeństwem 
obywatelskim.

Or. en

Poprawka 660
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) wykazanie posiadania otwartego, 
przejrzystego i opartego na uczestnictwie 
systemu zarządzania oraz zasad 
należytego zarządzania finansami;

Or. en

Poprawka 661
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) zaangażowanie w partnerstwo 
wszystkich zainteresowanych partnerów w 
całym łańcuchu wartości, w tym 
użytkowników końcowych, MŚP i 
instytutów badawczych;

Or. en

Poprawka 662
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) zobowiązanie się do podejmowania 
działań zapewniających integrację 
trójkąta wiedzy: edukacji, badań i 
innowacyjności;

Or. en

Poprawka 663
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Komisja przed konsolidacją wsparcia 
dla istniejących partnerstw oraz 
ustanowieniem dodatkowych partnerstw 
przeprowadza kompleksową ewaluację i 
ocenę wpływu partnerstw ustanowionych 
na podstawie 7PR (w spólnych inicjatyw 
technologicznych, partnerstw publiczno-
prywatnych utworzonych w ramach 
Europejskiego Programu Odbudowy oraz 
wspólnot wiedzy i innowacji 
ustanowionych w ramach Europejskiego 
Instytutu Technologii) .
Na podstawie ewaluacji i oceny Komisja w 
trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” przedstawi wnioski służące 
znaczącej poprawie zarządzania 
ustanowionymi partnerstwami publiczno-
prywatnymi i ich funkcjonowaniem, tak 
aby wywierały one bardziej skuteczny i 
efektywny wpływ, aby ich funkcjonowanie 
było otwarte i przejrzyste oraz aby 
uniknąć konfliktu interesów.
W szczególności ocena i przegląd będą 
dotyczyły wpływu na MŚP i mniejsze 
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organizacje badawcze, w celu zapewnienia 
większego poziomu uczestnictwa tych 
podmiotów zarówno w określaniu 
programów badawczych, jak i w 
projektach.

Or. en

Poprawka 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Zarówno istniejące jak i nowe 
partnerstwa publiczno-prywatne nie 
później niż rok po wejściu w życie 
przedmiotowego rozporządzenia są 
poddawane dogłębnemu przeglądowi w 
celu poddania analizie ich wartości 
dodanej na szczeblu europejskim. Wynik 
tego przeglądu zostaje przedstawiony 
Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Radzie.

Or. en

Poprawka 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 b. Jeśli w wyniku dogłębnego przeglądu 
okaże się, że nie jest spełnione kryterium 
wartości dodanej na szczeblu europejskim, 
Parlament Europejski i Rada mogą 
podjąć decyzję o zaprzestaniu 
finansowania tych partnerstw publiczno-
prywatnych.
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Or. en

Poprawka 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 c. Partnerstwa publiczno-prywatne 
udostępniają środki publiczne za 
pośrednictwem przejrzystych procedur, 
a przede wszystkim zaproszeń do 
składania ofert, których zasady 
uczestnictwa są zgodne z zasadami 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 667
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” wnosi wkład we 
wzmocnienie partnerstw publiczno-
publicznych w przypadkach, gdy w Unii 
wspólnie realizowane są działania na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym.

Program „Horyzont 2020” wnosi wkład we 
wzmocnienie partnerstw publiczno-
publicznych w przypadkach, gdy w Unii 
wspólnie realizowane są działania na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym. Kwota wykorzystana 
na finansowanie partnerstw publiczno-
publicznych nie przekracza 15% 
całkowitego budżetu przeznaczonego na 
program „Horyzont 2020”.

Or. en
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Poprawka 668
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” wnosi wkład we 
wzmocnienie partnerstw publiczno-
publicznych w przypadkach, gdy w Unii 
wspólnie realizowane są działania na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym.

Program „Horyzont 2020” wnosi wkład we 
wzmocnienie partnerstw publiczno-
publicznych w przypadkach, gdy w Unii są 
koordynowane, harmonizowane i
wspólnie realizowane działania na 
poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym lub międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 669
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między państwami 
członkowskimi.

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między państwami 
członkowskimi; inicjatywy te mogą w 
stosownych przypadkach obejmować 
regiony i miasta. Wkład finansowy Unii 
jest uzależniony od istnienia wartości 
dodanej dla Unii i dodatkowego 
charakteru zasobów.

Or. en

Poprawka 670
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między państwami 
członkowskimi.

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między regionami państw 
członkowskich, najlepiej regionami 
stanowiącymi część tego samego 
euroregionu lub tego samego 
europejskiego ugrupowania współpracy 
terytorialnej utworzonego zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej 
(EUWT)*.
* Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19.

Or. it

Poprawka 671
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między państwami 
członkowskimi.

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między państwami 
członkowskimi, ich miastami i regionami.

Or. en

Poprawka 672
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo Unii w programach b) uczestnictwo Unii w programach 
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podejmowanych przez wiele państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE.

podejmowanych przez wiele państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE, w 
odpowiednich przypadkach z udziałem 
organów samorządowych.

Or. en

Poprawka 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo Unii w programach 
podejmowanych przez wiele państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE.

b) uczestnictwo Unii w programach 
podejmowanych przez wiele organów 
władzy regionalnej oraz państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE.

Or. en

Poprawka 674
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od wysokiego poziomu 
uprzedniego zaangażowania finansowego 
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania. Instrument ERA-
NET może przewidywać cel harmonizacji 
zasad i sposobów realizacji wspólnych 
zaproszeń i działań. Można go również 
wykorzystać do przygotowania inicjatywy 
na podstawie art. 185 TFUE.

Instrument ERA-NET może przewidywać 
cel harmonizacji zasad i sposobów 
realizacji wspólnych zaproszeń i działań.
Można go również wykorzystać do 
przygotowania inicjatywy na podstawie art. 
185 TFUE.

Or. ro
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Amendment 675
Adam Gierek

Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

Dla celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od wysokiego poziomu 
uprzedniego zaangażowania finansowego
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania. Instrument ERA-
NET może przewidywać cel harmonizacji 
zasad i sposobów realizacji wspólnych 
zaproszeń i działań. Można go również 
wykorzystać do przygotowania inicjatywy 
na podstawie art. 185 TFUE.

Dla celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od uzyskanych wcześniej 
wyników uczestniczących podmiotów we 
wspólne zaproszenia i działania.
Instrument ERA-NET może przewidywać 
cel harmonizacji zasad i sposobów 
realizacji wspólnych zaproszeń i działań.
Można go również wykorzystać do 
przygotowania inicjatywy na podstawie art. 
185 TFUE.

Or. pl

Justification

O kontynuacji badań nie powinna decydować ilość dotychczas wydanych środków, lecz 
uzyskane wyniki.

Poprawka 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od wysokiego poziomu 
uprzedniego zaangażowania finansowego
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania. Instrument ERA-
NET może przewidywać cel harmonizacji 
zasad i sposobów realizacji wspólnych 
zaproszeń i działań. Można go również 
wykorzystać do przygotowania inicjatywy 
na podstawie art. 185 TFUE.

Do celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od wysokiego poziomu 
uprzedniego finansowego zaangażowania
pieniężnego lub rzeczowego
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania. Instrument ERA-
NET może przewidywać cel harmonizacji 
zasad i sposobów realizacji wspólnych 
zaproszeń i działań. Można go również 
wykorzystać do przygotowania inicjatywy 
na podstawie art. 185 TFUE.
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Or. en

Poprawka 677
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od wysokiego poziomu 
uprzedniego zaangażowania finansowego
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania. Instrument ERA-
NET może przewidywać cel harmonizacji 
zasad i sposobów realizacji wspólnych
zaproszeń i działań. Można go również 
wykorzystać do przygotowania inicjatywy 
na podstawie art. 185 TFUE.

Dla celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od wysokiego poziomu 
uprzedniego finansowego zaangażowania
pieniężnego lub rzeczowego
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania. Instrument ERA-
NET może przewidywać cel harmonizacji 
zasad i sposobów realizacji wspólnych 
zaproszeń i działań. Można go również 
wykorzystać do przygotowania inicjatywy 
na podstawie art. 185 TFUE.

Or. it

Uzasadnienie

W przypadku gdy uczestniczące podmioty nie dysponują wystarczającymi rezerwami, mogą 
one nadal w znaczący sposób wnosić swój wkład w formie świadczenia usług bądź 
zapewniania infrastruktury lub zasobów ludzkich.

Poprawka 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od wysokiego poziomu
uprzedniego zaangażowania finansowego
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania. Instrument ERA-
NET może przewidywać cel harmonizacji 
zasad i sposobów realizacji wspólnych 

Dla celów lit. a) dodatkowe finansowanie 
jest uzależnione od uprzedniego
indykatywnego finansowego
zaangażowania pieniężnego lub 
rzeczowego uczestniczących podmiotów 
we wspólne zaproszenia i działania.
Instrument ERA-NET może przewidywać 



PE492.710v01-00 96/141 AM\907403PL.doc

PL

zaproszeń i działań. Można go również 
wykorzystać do przygotowania inicjatywy 
na podstawie art. 185 TFUE.

cel harmonizacji zasad i sposobów 
realizacji wspólnych zaproszeń i działań.
Można go również wykorzystać do 
przygotowania inicjatywy na podstawie art. 
185 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł powinien zostać zmieniony w celu wprowadzenia możliwości dopuszczenia
zarówno pieniężnego jak i rzeczowego zaangażowania finansowego ze strony uczestniczących 
podmiotów.

Poprawka 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów lit. b) takie inicjatywy proponuje 
się jedynie w przypadkach, kiedy 
potrzebna jest specjalna struktura na 
potrzeby realizacji oraz kiedy 
uczestniczące państwa wykazują wysoki 
poziom zaangażowania w integrację na 
poziomie naukowym, zarządzania i 
finansowym. Ponadto wnioski dotyczące 
inicjatyw, o których mowa w lit. b) określa 
się na podstawie wszystkich następujących 
kryteriów:

Dla celów lit. b) takie inicjatywy proponuje 
się jedynie w przypadkach, kiedy 
potrzebna jest specjalna struktura na 
potrzeby realizacji oraz kiedy 
uczestniczące państwa lub regiony
wykazują wysoki poziom zaangażowania 
w integrację na poziomie naukowym, 
zarządzania i finansowym. Ponadto 
wnioski dotyczące inicjatyw, o których 
mowa w lit. b) określa się na podstawie 
wszystkich następujących kryteriów:

Or. en

Poprawka 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit trzeci – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyraźne zaangażowanie finansowe
państw uczestniczących, w tym uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji;

b) wyraźne finansowe zaangażowanie
pieniężne lub rzeczowe uczestniczących
państw lub regionów, w tym uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji;

Or. en

Amendment 681
Adam Gierek

Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 2 – subparagraph 3 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) wyraźne zaangażowanie finansowe 
państw uczestniczących, w tym uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji;

(b) wyraźne zaangażowanie finansowe 
państw uczestniczących i pozytywne 
wcześniejsze wyniki, a także uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji;

Or. pl

Justification

O kontynuacji badań nie powinna decydować ilość dotychczas wydanych środków, lecz 
uzyskane wyniki.

Poprawka 682
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi – litera (b)
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) wyraźne zaangażowanie finansowe
państw uczestniczących, w tym uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji;

(b) wyraźne finansowe zaangażowanie
pieniężne lub rzeczowe państw 
uczestniczących, w tym uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji;

Or. it

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do art. 20 ust. 2 akapit drugi.

Poprawka 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit trzeci – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyraźne zaangażowanie finansowe
państw uczestniczących, w tym uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji;

b) indykatywne finansowe zaangażowanie
pieniężne lub rzeczowe państw 
uczestniczących, w tym uprzednie 
zobowiązanie do dostosowania krajowych 
i/lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych 
i innowacji oraz – w odpowiednich 
przypadkach – łączenia zasobów;

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł powinien zostać zmieniony w celu wprowadzenia możliwości dopuszczenia 
zarówno pieniężnego jak i rzeczowego zaangażowania finansowego ze strony uczestniczących 
podmiotów.

Amendment 684
Adam Gierek
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Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 2 – subparagraph 3 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) wartość dodana działania na poziomie 
Unii;

(c) wartość dodana działania na poziomie 
państw członkowskich Unii;

Or. pl

Justification

Wartość dodaną na poziomie Unii można obliczyć jako sumę wartości dodanej uzyskanej w 
państwach członkowskich.

Poprawka 685
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty mające siedzibę w państwach 
trzecich oraz organizacje międzynarodowe 
kwalifikują się do uczestnictwa w 
działaniach pośrednich programu 
„Horyzont 2020” na warunkach 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [zasady uczestnictwa].
Współpracę międzynarodową z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi promuje się w ramach 
programu „Horyzont 2020” w 
szczególności w celu:

1. Podmioty mające siedzibę w państwach 
trzecich oraz organizacje międzynarodowe 
kwalifikują się do uczestnictwa w 
działaniach pośrednich programu 
„Horyzont 2020” na warunkach 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [zasady uczestnictwa].
Współpracę międzynarodową z państwami 
trzecimi, w szczególności z partnerami 
strategicznymi Unii i organizacjami 
międzynarodowymi, promuje się w ramach 
programu „Horyzont 2020” w 
szczególności w celu:

Or. en

Poprawka 686
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcia celów polityki zewnętrznej i 
rozwojowej Unii i uzupełnienia 
programów zewnętrznych i rozwojowych.

c) wsparcia celów polityki zewnętrznej i 
rozwojowej Unii, uzupełnienia programów 
zewnętrznych i rozwojowych oraz, w 
stosownych przypadkach, zobowiązań 
międzynarodowych, takich jak osiągnięcie 
milenijnych celów rozwoju.

Or. en

Poprawka 687
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wspierania tworzenia globalnie 
konkurencyjnych centrów doskonałości, 
które uczynią z Unii Europejskiej 
globalne centrum badań naukowych oraz 
innowacji na najwyższym poziomie.

Or. en

Poprawka 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw 
w zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach. Do 
działań tych należą w szczególności 
działania mające na celu wzmocnienie 
potencjału badawczego krajów 
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oczekiwanego wpływu. rozwijających się oraz działania 
realizowane w ramach współpracy 
skupiające się na ich specyficznych 
potrzebach w dziedzinach takich jak 
zdrowie, w tym badania dotyczące chorób 
zaniedbywanych, rolnictwo, rybołówstwo 
oraz środowisko i realizowane 
w warunkach finansowych 
dostosowanych do możliwości tych 
krajów.

Or. fr

Uzasadnienie

Działania z dziedziny współpracy międzynarodowej muszą się opierać na zasadzie wspólnego 
interesu i obopólnych korzyści. Dodawanie ograniczających kryteriów w programie 
ramowym, który ma charakter ogólny, przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.
Określenie ukierunkowanych działań proponowanych powyżej pokrywa się z działaniami 
w załączniku I do 7.PR. Zachowuje ono spójność z wyborem sektorów, do których UE 
postanowiła kierować pomoc rozwojową.

Poprawka 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw 
w zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu.

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach. Do 
działań tych należą w szczególności 
działania mające na celu wzmocnienie
potencjału badawczego krajów 
rozwijających się oraz działania 
realizowane w ramach współpracy 
skupiające się na ich specyficznych 
potrzebach w dziedzinach takich jak 
zdrowie, w tym badania dotyczące chorób 
zaniedbywanych, rolnictwo, rybołówstwo 
oraz środowisko i realizowane 
w warunkach finansowych 
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dostosowanych do możliwości tych 
krajów.

Or. fr

Poprawka 690
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw w 
zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu.

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, 
z uwzględnieniem zdolności takich państw 
w zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu. Do działań tych 
należą w szczególności działania mające 
na celu wzmocnienie potencjału 
badawczego krajów rozwijających się oraz 
działania realizowane w ramach 
współpracy skupiające się na ich 
specyficznych potrzebach w dziedzinach 
takich jak zdrowie, w tym badania 
dotyczące chorób zaniedbywanych, 
rolnictwo, rybołówstwo oraz środowisko 
i realizowane w warunkach finansowych 
dostosowanych do możliwości tych 
krajów.

Or. fr

Poprawka 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw w 
zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu.

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, 
z uwzględnieniem zdolności takich państw 
w zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu. W ramach tej 
współpracy należy uwzględnić potencjał 
naukowy i technologiczny regionów 
najbardziej oddalonych oraz krajów 
i terytoriów zamorskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Regiony najbardziej oddalone i kraje i terytoria zamorskie rozwinęły swój potencjał naukowy 
i technologiczny z myślą o tworzeniu ośrodków doskonałości w regionach, w których się 
znajdują. Unia Europejska będzie zatem mogła je wykorzystać jako podstawę do dalszej 
współpracy.

Poprawka 692
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw w 
zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu.

Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich, w szczególności z partnerami 
strategicznymi Unii, realizuje się z myślą o 
wspólnocie interesów i wzajemnych 
korzyściach, z uwzględnieniem zdolności 
takich państw w zakresie nauki i 
technologii oraz ich możliwości 
rynkowych, a także oczekiwanego 
wpływu.
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Or. en

Poprawka 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii oraz 
możliwości współpracy z różnymi 
państwami trzecimi, jak również możliwe 
niedoskonałości w systemie ochrony 
własności intelektualnej w państwie 
trzecim.

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Działania z dziedziny współpracy międzynarodowej muszą się opierać na zasadzie wspólnego 
interesu i obopólnych korzyści. Dodawanie ograniczających kryteriów w programie 
ramowym, który ma charakter ogólny, przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.
Określenie ukierunkowanych działań proponowanych powyżej wzoruje się na załączniku I do 
7PR. Zachowuje ono spójność z wyborem sektorów, do których UE postanowiła kierować 
pomoc rozwojową.

Poprawka 694
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii oraz 
możliwości współpracy z różnymi 
państwami trzecimi, jak również możliwe 
niedoskonałości w systemie ochrony 
własności intelektualnej w państwie 
trzecim.

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii i na 
świecie.



AM\907403PL.doc 105/141 PE492.710v01-00

PL

Or. fr

Poprawka 695
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii oraz 
możliwości współpracy z różnymi 
państwami trzecimi, jak również możliwe 
niedoskonałości w systemie ochrony 
własności intelektualnej w państwie 
trzecim.

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii.

Or. fr

Poprawka 696
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii oraz 
możliwości współpracy z różnymi 
państwami trzecimi, jak również możliwe 
niedoskonałości w systemie ochrony 
własności intelektualnej w państwie 
trzecim.

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii oraz 
możliwości współpracy z państwami 
trzecimi, w szczególności z partnerami 
strategicznymi Unii, jak również 
ewentualne braki w systemach własności 
intelektualnej państw trzecich.

Or. en

Poprawka 697
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie podejmuje się 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 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ponadto w ramach programu „Horyzont 
2020”, jako element celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne
społeczeństwa” określonego w części III 
pkt 6.3.2 lit. d) załącznika I realizuje się 
działania przekrojowe i horyzontalne, 
promujące strategiczny rozwój współpracy 
międzynarodowej.

3. Ponadto w ramach programu „Horyzont 
2020”, jako element celu szczegółowego
„Europa w zmieniającym się świecie:
Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa” określonego w części III 
pkt 6.3.2 lit. d) załącznika I realizuje się 
działania przekrojowe i horyzontalne, 
promujące strategiczny rozwój współpracy 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 699
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Współpraca z podmiotami z państw 
trzecich biorących udział w konfliktach 
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zbrojnych lub konfliktach terytorialnych 
lub co do których istnieje uzasadnione 
podejrzenie łamania praw człowieka jest 
ograniczona i podlega szczegółowym 
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 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu ograniczenia obciążeń 
administracyjnych dla uczestników 
krajowe praktyki księgowe stosowane 
przez beneficjentów podlegają akceptacji 
Komisji.  

Or. en

Poprawka 701
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na współpracę międzynarodową 
przeznacza się przynajmniej 4% 
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całkowitej ilości środków z całkowitego 
budżetu przeznaczonego na program 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W stosunki do beneficjentów, którzy 
przez trzy kolejne lata przeprowadzili w 
zadowalający sposób procedury audytowe, 
stosuje się uproszczoną procedurę audytu, 
w celu wspierania podejścia opierającego 
się na zwiększonym zaufaniu.

Or. en

Poprawka 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacja, komunikacja i 
upowszechnianie

Informacja, komunikacja, wykorzystanie
i upowszechnianie

Or. en

Poprawka 704
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska wdraża działania w 
zakresie informacji i komunikacji 
dotyczące programu „Horyzont 2020”, w 
tym działania w zakresie komunikacji 
dotyczące wspieranych projektów i ich 
wyników. Budżet przyznany na potrzeby 
działań z zakresu komunikacji w ramach 
programu „Horyzont 2020”, służą także 
komunikacji instytucjonalnej w zakresie 
priorytetów politycznych Unii Europejskiej 
pod warunkiem, że są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

Komisja Europejska wdraża działania 
w zakresie informacji i komunikacji 
dotyczące programu „Horyzont 2020”, 
w tym działania w zakresie komunikacji 
dotyczące wspieranych projektów i ich 
wyników; wszystkie te działania, w tym 
w zakresie komunikacji, są osiągalne 
i dostępne dla osób niepełnosprawnych 
w takim samym zakresie, jak dla 
pozostałych osób. Budżet przyznany na 
potrzeby działań z zakresu komunikacji 
w ramach programu „Horyzont 2020”, 
służą także komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej pod warunkiem, że są one 
związane z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce poprawie ulega sytuacja osób niepełnosprawnych, kładąc nacisk na 
niezbędną dostępność informacji, komunikatów i upowszechnianej wiedzy w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska wdraża działania w 
zakresie informacji i komunikacji 
dotyczące programu „Horyzont 2020”, w 
tym działania w zakresie komunikacji 
dotyczące wspieranych projektów i ich 
wyników. Budżet przyznany na potrzeby 
działań z zakresu komunikacji w ramach 
programu „Horyzont 2020”, służą także 
komunikacji instytucjonalnej w zakresie 

Komisja Europejska wdraża działania w 
zakresie informacji i komunikacji 
dotyczące programu „Horyzont 2020”, w 
tym działania w zakresie komunikacji 
dotyczące wspieranych projektów i ich 
wyników. Budżet przyznany na potrzeby 
działań z zakresu komunikacji w ramach 
programu „Horyzont 2020”, służą także 
komunikacji instytucjonalnej w zakresie 
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priorytetów politycznych Unii Europejskiej 
pod warunkiem, że są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

priorytetów politycznych Unii Europejskiej 
pod warunkiem, że są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia. W szczególności zapewnia 
państwom członkowskim terminowe 
i dokładne informacje.

Or. en

Poprawka 706
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska wdraża działania w 
zakresie informacji i komunikacji 
dotyczące programu „Horyzont 2020”, w 
tym działania w zakresie komunikacji 
dotyczące wspieranych projektów i ich 
wyników. Budżet przyznany na potrzeby 
działań z zakresu komunikacji w ramach 
programu „Horyzont 2020”, służą także 
komunikacji instytucjonalnej w zakresie 
priorytetów politycznych Unii Europejskiej 
pod warunkiem, że są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

Komisja Europejska wdraża działania w 
zakresie informacji i komunikacji 
dotyczące programu „Horyzont 2020”, w 
tym działania w zakresie komunikacji 
dotyczące wspieranych projektów i ich 
wyników. Budżet przyznany na potrzeby 
działań z zakresu komunikacji w ramach 
programu „Horyzont 2020”, służą także 
komunikacji w zakresie priorytetów 
politycznych Unii Europejskiej pod 
warunkiem, że są one związane z ogólnymi 
celami niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 707
Punkt A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działalność, która ma na celu 
upowszechnianie informacji oraz 

Działalność, która ma na celu 
upowszechnianie informacji oraz 
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prowadzenie działań w zakresie 
komunikacji, uznaje się za integralną część 
zadań w ramach wszystkich działań 
wspieranych przez program „Horyzont 
2020”.

prowadzenie działań w zakresie 
komunikacji, uznaje się za integralną część 
zadań w ramach wszystkich działań 
wspieranych przez program „Horyzont 
2020”. Wszelkie działania informacyjne i 
komunikacyjne dotyczące programu 
„Horyzont 2020”, w tym działania
w zakresie komunikacji dotyczące 
wspieranych projektów, wyników badań i 
ocen są ogólnie dostępne; udostępnia się 
je w formie cyfrowej.

Or. en

Poprawka 708
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działalność, która ma na celu 
upowszechnianie informacji oraz 
prowadzenie działań w zakresie 
komunikacji, uznaje się za integralną część 
zadań w ramach wszystkich działań 
wspieranych przez program „Horyzont 
2020”.

Działalność, która ma na celu 
upowszechnianie informacji oraz 
prowadzenie działań w zakresie 
komunikacji, uznaje się za integralną część 
zadań w ramach wszystkich działań 
wspieranych przez program „Horyzont 
2020”, przy czym należy dołożyć 
specjalnych starań, aby informacje te były 
łatwo dostępne dla wszystkich, szczególnie 
dla osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 709
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania informacyjne i 
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komunikacyjne dotyczące programu 
„Horyzont 2020”, w tym działania 
w zakresie komunikacji dotyczące 
wspieranych projektów i wyników są 
podawane do wiadomości publicznej i 
dostępne dla osób niepełnosprawnych na 
równorzędnych zasadach, co dla reszty 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie informacje i działania 
komunikacyjne dotyczące programu 
„Horyzont 2020”, w tym informowanie 
o wynikach i wspieranych projektach, 
powinny być dostępne w formacie 
dostępnym osobom niepełnosprawnym 
w takim samym zakresie jak pozostałym 
osobom.

Or. fr

Poprawka 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uproszczenia dostępu do 
informacji i opracowania instrumentu 
zawierającego wszystkie informacje 
potrzebne społeczności badawczej, a także 
ze względu potrzebę przejrzystości, 
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przeprowadza się przegląd i reformę 
instrumentu cyfrowego Cordis, tak aby był 
on bardziej jasny i elastyczny. Nowy 
Cordis zostanie ukończony do czerwca 
2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie CORDIS to jeden z najbardziej złożonych i trudnych w obsłudze programów. Jeżeli 
chcemy ułatwić społeczeństwu, badaczom i przedsiębiorstwom dostęp do informacji, 
konieczny jest przegląd programu i poszerzenie informacji oraz ułatwienie dostępu do 
wszystkich wniosków i dotacji.

Poprawka 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – punkt 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu
„Horyzont 2020”, kierowane w 
szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani;

(a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu
„Horyzont 2020”, kierowane 
w szczególności do regionów i krajów oraz 
terytoriów zamorskich lub grup 
uczestników, którzy nie są 
w wystarczającym stopniu reprezentowani;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprzyjać inicjatywom, które poszerzą wiedzę o programie „Horyzont 2020” w krajach 
i terytoriach zamorskich.

Poprawka 713
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, kierowane w 
szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani;

a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, kierowane w 
szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani, w 
tym naukowców i uczestników 
niepełnosprawnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na osoby niepełnosprawne oraz ich potrzeby w zakresie działań 
informacyjnych, komunikacyjnych i w zakresie upowszechniania programu „Horyzont 2020”.
Ponadto istnieje potrzeba budowania potencjału, ponieważ osoby niepełnosprawne i 
reprezentujące je organizacje są niedostatecznie reprezentowane w programach badawczych 
i innowacyjnych, a także w dialogu i konsultacjach ze społeczeństwem.

Poprawka 714
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, kierowane w 
szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani;

a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, kierowane w 
szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani, 
tak jak w przypadku naukowców i 
uczestników niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 715
Punkt A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udzielanie ukierunkowanego wsparcia 
projektom i konsorcjom w celu 
zapewnienia im dostępu do niezbędnych
umiejętności, tak aby zoptymalizować 
wyniki komunikacji i upowszechniania;

b) udzielanie ukierunkowanego wsparcia 
projektom i konsorcjom w celu 
zapewnienia im odpowiedniego dostępu do 
niezbędnych umiejętności, tak aby 
zoptymalizować wyniki komunikacji i 
upowszechniania;

Or. en

Poprawka 716
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 
najważniejsze wyniki;

c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 
najważniejsze wyniki, a także 
obowiązkowe przekazywanie informacji i 
upowszechnianie ich wśród społeczności 
naukowej, sektora przemysłu i ogółu 
społeczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na osoby niepełnosprawne oraz ich potrzeby w zakresie działań 
informacyjnych, komunikacyjnych i w zakresie upowszechniania programu „Horyzont 2020”.
Ponadto istnieje potrzeba budowania potencjału, ponieważ osoby niepełnosprawne i 
reprezentujące je organizacje są niedostatecznie reprezentowane w programach badawczych 
i innowacyjnych, a także w dialogu i konsultacjach ze społeczeństwem.
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Poprawka 717
Cristina Gutiérrez-Cortines).

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 
najważniejsze wyniki;

c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, 
w celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 
najważniejsze wyniki, np. poprzez 
wspieranie rozwoju specjalnych systemów 
wymiany informacji (ang. clearing 
houses) lub instytutów gromadzących 
wyniki badań;

Or. en

Uzasadnienie

Systemy wymiany informacji mogłyby gromadzić wyniki badań w pewnych konkretnych 
dziedzinach, pozwalając na uniknięcie niepotrzebnego i kosztownego powielania wysiłków 
badawczych oraz na zapewnienie skutecznego upowszechniania tych wyników. Ponadto 
systemy te mogłyby odgrywać rolę w wymianie informacji pomiędzy instytutami i innymi 
zainteresowanymi stronami.

Poprawka 718
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 

c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 
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najważniejsze wyniki; najważniejsze wyniki, a także, w 
stosownych przypadkach, przekazywanie 
informacji o tych wynikach oraz 
upowszechnianie ich wśród społeczności 
naukowej i wśród opinii publicznej;

Or. en

Amendment 719
Adam Gierek

Proposal for a regulation
Article 22 – paragraph 3 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące
najważniejsze wyniki;

(c) działania analityczne ekspertów
obejmujące gromadzenie i ocenę wyników 
pochodzących z wielu różnych projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 
użytkownika baz danych wynikowych, oraz 
przygotowanie sprawozdań 
podsumowujących najważniejsze wyniki;

Or. pl

Justification

Ważną rolą ekspertów jest nie tylko podsumowanie, lecz podsumowanie w oparciu o 
analityczną ocenę danych uzyskanych w wyniku realizacji projektów.

Poprawka 720
Punkt A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, w 
celu zapewnienia przyjaznych dla 

c) działania obejmujące gromadzenie 
wyników pochodzących z wielu projektów, 
również finansowanych z innych źródeł, 
w celu zapewnienia przyjaznych dla 
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użytkownika baz danych, oraz 
sprawozdania podsumowujące 
najważniejsze wyniki;

użytkownika i dostępnych cyfrowych baz 
danych, oraz sprawozdania 
podsumowujące najważniejsze wyniki;

Or. en

Poprawka 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
inicjatywy dotyczące kwestii wrażliwych z 
etycznego punktu widzenia, takich jak 
badania nad wykorzystaniem ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.  W 
takich kwestiach Komisja Europejska 
podejmuje specjalne kroki celem 
wspierania szeroko zakrojonego dialogu i 
debaty, w których reprezentowane są 
wszystkie poglądy.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje godna poszanowania tradycja etyki religijnej, istnieje jednak równie godna 
poszanowania tradycja etyki opierającej się na niereligijnych wartościach humanistycznych, 
którą należy uwzględniać w tego rodzaju debatach politycznych.

Poprawka 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inicjatywy na rzecz włączenia 
społeczeństwa obywatelskiego i jego 
organizacji w proces badań i innowacji, 
np. w tworzenie planów badawczych i 
współtworzenie wiedzy.
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Or. en

Poprawka 723
Punkt A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inicjatywy na rzecz lepszego 
zrozumienia kwestii związanych z 
technologią i innowacją przez europejską 
społeczność naukową oraz na rzecz 
rozwijania otwartych, opartych na nauce 
debat na temat ważnych kwestii 
społecznych w ramach europejskiej sfery 
publicznej;

Or. en

Poprawka 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inicjatywy na rzecz oceny realizacji 
przepisów określonych w art. 15 
dotyczących równouprawnienia płci oraz 
w programie „Horyzont 2020” oraz 
działań komunikacyjnych w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 725
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inicjatywy uwzględniające i 
wspierające uczestnictwo społeczeństwa 
obywatelskiego, jego organizacji i 
instytucji w procesie badań i innowacji.

Or. en

Poprawka 726
Punkt A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. System kontroli ustanowiony do celów 
realizacji niniejszego rozporządzenia 
konstruuje się w sposób zapewniający 
wystarczającą pewność osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu zarządzania 
ryzykiem związanym ze skutecznością i 
efektywnością operacji oraz z legalnością i 
regularnością bazowych transakcji, przy 
uwzględnieniu wieloletniego charakteru 
programów, a także charakteru odnośnych 
płatności.

1. System kontroli ustanowiony do celów 
realizacji niniejszego rozporządzenia 
konstruuje się w sposób zapewniający 
wystarczającą pewność osiągnięcia 
wystarczającego ograniczenia i
odpowiedniego poziomu zarządzania 
ryzykiem związanym ze skutecznością i 
efektywnością operacji oraz z legalnością i 
regularnością bazowych transakcji, przy 
uwzględnieniu wieloletniego charakteru 
programów, a także charakteru odnośnych 
płatności.

Or. en

Poprawka 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Należy utworzyć stanowisko 
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mediatora ad hoc, który gwarantuje 
jednolitą wykładnię zasad. W razie 
konfliktu w sprawie interpretacji 
przepisów i procedur, w oparciu na 
przykład o niezależny ponowny audyt 
przeprowadzony przez stronę 
zainteresowaną, Komisja Europejska 
może zażegnać konflikt za pomocą 
rozwiązania kompromisowego zalecanego 
przez mediatora ad hoc.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach 6. i 7. PR wystąpiły liczne konflikty z beneficjentami dotyczące interpretacji 
przepisów, dokonywania kontroli przez Komisję Europejską, przy czym jej wyniki świadczą 
o zasadności wprowadzenia procedury mediacyjnej w celu uniknięcia spraw sądowych.
W tym samym stopniu niezbędne jest zorganizowanie – aby uniknąć procesów – procedury 
osiągania kompromisu, aby szybko zażegnywać konflikty.

Poprawka 728
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 3, Komisja może 
prowadzić audyty do czterech lat po 
płatności końcowej.

Bez uszczerbku dla ust. 3, Komisja może 
prowadzić audyty do dwóch lat po 
zakończeniu projektu.

Or. en

Poprawka 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
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programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem, a także ocenę 
stosowania nowoczesnych rozwiązań 
dostarczonych przez kluczowe technologie 
wspomagające oraz przez technologie 
informacyjno-komunikacyjne w celu 
stawienia czoła wyzwaniom społecznym.

Or. en

Poprawka 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, 
w tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem, uczestnictwa 
MŚP, uczestnictwa sektora prywatnego, 
równouprawnienia płci i efektywności 
energetycznej. Ocena obejmuje również 
informację dotyczącą zakresu 
finansowania partnerstw publiczno-
prywatnych i publiczno-publicznych.  

Or. en
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Poprawka 731
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, 
w tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem oraz 
monitorowanie postępów w zakresie 
uczestnictwa MŚP i rozszerzania 
uczestnictwa.

Or. en

Poprawka 732
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, 
badania morskie, w tym informacje na 
temat wydatków związanych z klimatem.

Or. en
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Poprawka 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje i wskaźniki
dotyczące tematów przekrojowych, takich 
jak odpowiedzialne badania i innowacje,
w tym zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, w tym informacje na temat 
wydatków związanych z klimatem.

Or. en

Poprawka 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem, uczestnictwa MŚP 
i rozszerzania uczestnictwa.

Or. en



AM\907403PL.doc 125/141 PE492.710v01-00

PL

Poprawka 735
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, 
w tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem, uczestnictwa 
sektora prywatnego, w szczególności 
uczestnictwa MŚP.

Or. en

Poprawka 736
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
postępy w rozszerzaniu uczestnictwa w 
UE, zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, w tym informacje na temat 
wydatków związanych z klimatem.

Or. en
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Poprawka 737
Cristina Gutiérrez-Cortines).

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem i uczestnictwa 
MŚP i sektora prywatnego.

Or. en

Poprawka 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak nauki 
społeczne i ekonomiczne, nauki 
humanistyczne, zrównoważony rozwój i 
zmiana klimatu, w tym informacje na temat 
wydatków związanych z klimatem.

Or. en

Poprawka 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
równouprawnienie płci, zrównoważony 
rozwój i zmiana klimatu, w tym informacje 
na temat wydatków związanych z 
klimatem.

Or. en

Poprawka 740
Punkt A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja składa sprawozdania na temat 
wyników monitorowania i upowszechnia te 
wyniki.

2. Komisja składa sprawozdania na temat 
wyników monitorowania i upowszechnia te 
wyniki, przy zastosowaniu w stosownych 
przypadkach zestawu kluczowych, 
porównywalnych w różnych 
instrumentach wskaźników.

Or. en

Poprawka 741
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Przegląd śródokresowy

Or. en

Poprawka 742
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena jest prowadzona w czasie 
pozwalającym na ujęcie jej wyników w 
procesie decyzyjnym.

1. Przeglądy i oceny są przeprowadzone w 
czasie pozwalającym na ujęcie ich 
wyników w procesie decyzyjnym.

Or. en

Poprawka 743
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Nie później niż do końca 2017 r.
Komisja przeprowadza z pomocą 
niezależnych ekspertów przegląd 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii. Drugi przydział środków 
finansowych na rzecz Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii jak 
określono w art. 6 ust. 3 zostanie 
udostępniony po tym przeglądzie. W 
ramach przeglądu dokonuje się oceny 
postępów Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii w kontekście 
wszystkich z następujących czynników:

a) Nie później niż do końca 2017 r.
Komisja przeprowadza z pomocą 
niezależnych ekspertów przegląd 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii. Drugi przydział środków 
finansowych z innych linii budżetowych 
programu „Horyzont 2020” na rzecz 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii jak określono w art. 6 ust. 3 
zostanie udostępniony jedynie po tym 
przeglądzie, po uzyskaniu zgody ze strony 
osób zajmujących się uwalnianiem 
środków z innych pozycji budżetowych i w 
przypadku, gdy po konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami i 
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po otrzymaniu zgody ze strony 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zostanie stwierdzone, że cele tych części 
programu „Horyzont 2020” mogą być 
skuteczniej realizowane za pomocą 
zintensyfikowania działań ze strony EIT.
W ramach przeglądu dokonuje się oceny 
postępów Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii w kontekście 
wszystkich z następujących czynników:

Or. en

Poprawka 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Cristina Gutiérrez-Cortines).

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Nie później niż do końca 2017 r.
Komisja przeprowadza z pomocą 
niezależnych ekspertów przegląd 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii. Drugi przydział środków 
finansowych na rzecz Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii jak 
określono w art. 6 ust. 3 zostanie 
udostępniony po tym przeglądzie. W 
ramach przeglądu dokonuje się oceny 
postępów Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii w kontekście 
wszystkich z następujących czynników:

a) Nie później niż do końca 2017 r.
Komisja przeprowadza z pomocą 
niezależnych ekspertów przegląd 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii. W ramach przeglądu 
dokonuje się oceny postępów 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii w kontekście wszystkich z 
następujących czynników:

Or. en

Poprawka 745
Cristina Gutiérrez-Cortines). Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) poziom wykorzystania środków z 
pierwszego przydziału określonego w art. 
6 ust. 3, z rozróżnieniem pomiędzy kwotą 
wykorzystaną na rozwój WWiI pierwszej 
generacji a skutkami kapitału 
zalążkowego dla drugiej generacji, oraz 
umiejętnością Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii przyciągania 
funduszy od partnerów z wspólnot wiedzy 
i innowacji i z sektora prywatnego, jak 
określono w rozporządzeniu XX/2012 
[zmienione rozporządzenie EIT];

skreślony

Or. en

Poprawka 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii oraz wspólnot wiedzy i 
innowacji na rzecz priorytetu „Wyzwania 
społeczne” oraz celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach programu „Horyzont 2020”.

wkład Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii oraz wspólnot wiedzy i 
innowacji na rzecz priorytetu „Wyzwania 
społeczne”, celów związanych z 
równouprawnieniem płci, celu 
szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz celu w zakresie 
innowacji w dziedzinie równouprawnienia 
płci w ramach programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iii a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) możliwość włączenia przez WWiI 
istotnych nowych partnerów, tam gdzie 
mogą oni wnieść wartość dodaną.

Or. en

Amendment 748
Adam Gierek

Proposal for a regulation
Article 26 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu 
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów m.in. na 
seminariach i konferencjach naukowych 
wyników śródokresowej oceny realizacji 
założeń projektów badawczych zawartych 
w programie „Horyzont 2020”, jego 
programu szczegółowego, w tym 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i 
działań Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii, dotyczącej osiągnięcia 
celów programu „Horyzont 2020” (pod 
względem wyników i postępów w zakresie 
oddziaływania) oraz dalszej stosowności 
wszystkich środków, skuteczności i 
wykorzystania zasobów, potencjału 
dalszego uproszczenia i unijnej wartości 
dodanej. Ocena ta uwzględnia również 
aspekty dotyczące dalszego dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto aktualny
wkład środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
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długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków. Ocena ta może 
doprowadzić do zarzucenia fragmentu 
programu lub do jego aktualizacji w 
związku z nowymi, uzyskanymi w trakcie 
realizacji programu danymi.

Or. pl

Justification

Otwarta analiza efektów badań na stosownych seminariach i konferencjach pozwoli 
niezależnym ekspertom ocenić realizację założeń i zaproponować ewentualną ich korektę, 
bądź nawet odrzucenie projektu.

Poprawka 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu 
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 

b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu 
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
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finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania problematyki związanej z 
płcią i równouprawnienia płci w treści 
badań. Ocena ta uwzględnia ponadto 
wkład środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

Or. en

Poprawka 750
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci.

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i państwach 
członkowskich, dla MŚP oraz dla



PE492.710v01-00 134/141 AM\907403PL.doc

PL

Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

Or. ro

Poprawka 751
Punkt A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 

b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia
również aspekty dotyczące
upowszechniania i wykorzystania 
wyników badań oraz dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach, szczególnie w 
regionach niedostatecznie 
reprezentowanych w programach 
badawczych, oraz promowania 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

równouprawnienia płci. Ocena ta 
uwzględnia ponadto wkład środków w 
osiągnięcie unijnych priorytetów w 
zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz osiągnięcie wyników 
dotyczących długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

Or. en

Poprawka 752
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – punkt 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz 
z uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, 
w tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków. Jest realizowana 
w kontakcie 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 753
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Nie później niż w 2017 r. oraz z
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu 
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci.
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 

b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r. oraz 
przeglądu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, Komisja dokonuje 
z pomocą niezależnych ekspertów 
śródokresowej oceny programu „Horyzont 
2020”, jego programu szczegółowego, w 
tym Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
dotyczącej osiągnięcia celów programu 
„Horyzont 2020” (pod względem wyników 
i postępów w zakresie oddziaływania) oraz 
dalszej stosowności wszystkich środków, 
skuteczności i wykorzystania zasobów, 
potencjału dalszego uproszczenia i unijnej 
wartości dodanej. Ocena ta uwzględnia 
również aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równych szans dla kobiet i
mężczyzn. Ocena ta uwzględnia ponadto 
wkład środków w osiągnięcie unijnych 
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priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

Or. en

Poprawka 754
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej do 2016 r. a następnie co 
dwa lata Komisja dokonuje przeglądu 
wzajemnego dostępu organizacji 
europejskich i organizacji z państw 
trzecich do programów badawczych.
Przegląd ten powinien być dokonany w 
rozbiciu na poszczególne państwa, 
powinien też zawierać porównanie 
środków finansowych otrzymywanych 
przez organizacje z państw trzecich w 
ramach programu „Horyzont 2020” i 
środków finansowych otrzymywanych 
przez europejskie organizacje w ramach 
programów badawczych państw trzecich.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić organizacjom z państw trzecich rzeczywiście wzajemny dostęp do programu 
„Horyzont 2020”, należy przeprowadzać regularnie przegląd dostępu oraz kontrolę podziału 
środków finansowych z programu „Horyzont 2020” między organizacje z państw trzecich.

Poprawka 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podobnej procedurze oceny 
poddawane są wspólne inicjatywy 
technologiczne.

Or. en

Poprawka 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wskaźniki efektywności dla celów 
szczegółowych i dla Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
określone we wstępie do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz dla celów 
szczegółowych ustanowione w programie 
szczegółowym, w tym odnośne poziomy 
bazowe, zapewniają minimalną podstawę 
oceny stopnia osiągnięcia celów programu 
„Horyzont 2020”.

2. Wskaźniki efektywności dla celów 
szczegółowych, dla wspólnych inicjatyw 
technologicznych i dla Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
określone we wstępie do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz dla celów 
szczegółowych ustanowione w programie 
szczegółowym, w tym odnośne poziomy 
bazowe, zapewniają minimalną podstawę 
oceny stopnia osiągnięcia celów programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 757
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
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1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat 
począwszy od [XX]. Komisja przedkłada 
sprawozdanie na temat przekazanych 
uprawnień nie później niż sześć miesięcy 
przed zakończeniem tego pięcioletniego 
okresu. Przekazane uprawnienia są 
automatycznie przedłużane na okresy 
jednakowej długości, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada odwołają je zgodnie 
z art. 26b.
2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przekazuje się Komisji na 
warunkach określonych w art. 26b i 26c.

Or. en

Poprawka 758
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 b
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 6, może zostać odwołane 
przez Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji, czy zamierza ona odwołać 
przekazanie uprawnień, stara się 
poinformować drugą instytucję i Komisję 
odpowiednio wcześnie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienia, które mogłyby zostać 
odwołane, oraz możliwe uzasadnienie tego 
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odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Decyzja ta nie 
wpływa na ważność aktów delegowanych 
już obowiązujących. Jest ona 
publikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 759
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 c
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
od daty powiadomienia o nim.
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten może być przedłużony 
o dwa miesiące.
2. Jeśli po upływie tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie z dniem przewidzianym w 
jego przepisach.
Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
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wyrażać sprzeciwu.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie.
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, przedstawia powody 
tego sprzeciwu.

Or. en


