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Poprawka 109
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Europie oraz powinien 
odzwierciedlać strategiczną wizję zawartą 
w komunikacie Komisji z dnia 6 
października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników.

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie dobrobytu 
obywateli, rozwoju gospodarczego, 
równowagi środowiskowej, wiodącej 
pozycji w przemyśle, dobrej koniunktury i 
zatrudnienia w Europie oraz powinien 
odzwierciedlać strategiczną wizję zawartą 
w komunikacie Komisji z dnia 6 
października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników.

Or. en

Poprawka 110
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Europie oraz powinien 
odzwierciedlać strategiczną wizję zawartą 

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie dobrostanu 
obywateli, równowagi społecznej, 
gospodarczej i środowiskowej, wiodącej 
pozycji w przemyśle, dobrobytu, wzrostu 
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w komunikacie Komisji z dnia 6 
października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników.

gospodarczego i zatrudnienia w Europie 
oraz powinien odzwierciedlać strategiczną 
wizję zawartą w komunikacie Komisji 
z dnia 6 października 2010 r. do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Komitetu Regionów
„Projekt przewodni strategii Europa 2020 -
Unia innowacji”, w którym Komisja stawia 
sobie za cel radykalne uproszczenie 
dostępu uczestników.

Or. es

Uzasadnienie

Dodano szereg celów, które realizacja programu „Horyzont 2020” powinna mieć na 
względzie, zgodnie z celami określonymi w strategii „Europa 2020”.

Poprawka 111
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Europie oraz powinien 
odzwierciedlać strategiczną wizję zawartą 
w komunikacie Komisji z dnia 6 
października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników.

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie dobrobytu 
obywateli, rozwoju gospodarczego, 
równowagi społecznej, gospodarczej i 
ekologicznej, wiodącej pozycji w 
przemyśle, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Europie oraz powinien 
odzwierciedlać strategiczną wizję zawartą 
w komunikacie Komisji z dnia 6 
października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników.
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Or. en

Poprawka 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Europie oraz powinien 
odzwierciedlać strategiczną wizję zawartą 
w komunikacie Komisji z dnia 6 
października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników.

(2) Program „Horyzont 2020” powinien 
być realizowany z myślą o bezpośrednim 
wkładzie w osiągnięcie wiodącej pozycji w 
przemyśle, trwałego wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Europie 
oraz powinien odzwierciedlać strategiczną 
wizję zawartą w komunikacie Komisji z 
dnia 6 października 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów „Projekt przewodni 
strategii Europa 2020 - Unia innowacji”, w 
którym Komisja stawia sobie za cel 
radykalne uproszczenie dostępu 
uczestników.

Or. en

Poprawka 113
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Program „Horyzont 2020” powinien 
wspierać tworzenie i funkcjonowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej, w 
której będzie możliwy swobodny przepływ 
naukowców, wiedzy naukowej i 
technologii, poprzez wzmacnianie 
współpracy między Unią a jej państwami 
członkowskimi, zwłaszcza dzięki 

(3) Program „Horyzont 2020” powinien 
wspierać tworzenie i funkcjonowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej, w 
której będzie możliwy swobodny przepływ 
naukowców, wiedzy naukowej i 
technologii, poprzez wzmacnianie 
współpracy zarówno między Unią a jej 
państwami członkowskimi, jak i między 
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zastosowaniu spójnego zbioru zasad. państwami członkowskimi, zwłaszcza 
dzięki zastosowaniu spójnego zbioru zasad.

Or. en

Poprawka 114
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Dostępność wniosków o udzielenie 
patentu, norm, publikacji oraz wszelkich 
innych narzędzi upowszechniania, także 
elektronicznych, odnoszących się do 
wyników projektów finansowanych z 
programu „Horyzont 2020”, wymaga 
zapewnienia wszystkim dostępnych 
formatów. Dostępne formaty obejmują 
m.in. duży druk, informacje w piśmie 
Braille’a, tekst łatwy do czytania, format 
audio, wideo i format elektroniczny.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby z niepełnosprawnością powinny mieć równy dostęp do wniosków o udzielenie patentu, 
norm, publikacji i wszelkich innych narzędzi upowszechniania, także elektronicznych, 
odnoszących się do wyników projektów finansowanych z programu „Horyzont 2020”, tym 
bardziej, gdy dotyczą one finansowania publicznego.

Poprawka 115
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W ramach programu „Horyzont 
2020” powinno być przewidziane 
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finansowanie pokrywające wszelkie koszty 
dodatkowe związane z udziałem 
naukowców i uczestników z 
niepełnosprawnością w projektach 
finansowanych z tego programu.
Wszystkie koszty związane z 
niepełnosprawnością są kosztami 
kwalifikowalnymi. Koszty takie obejmują 
między innymi tłumaczenie na język 
migowy, format Braille’a, symultaniczną 
transkrypcję tekstu, w tym systemy 
stenograficzne, świadczenie osobistej 
pomocy i korzystanie z dostępnych 
budynków przy organizacji wydarzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić naukowcom i uczestnikom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w 
programach badawczych finansowanych z programu „Horyzont 2020”, zasady finansowania 
unijnego powinny przewidywać dodatkowe finansowanie, pokrywające wszelkie koszty 
związane z niepełnosprawnością, rozumiane jako racjonalne usprawnienia w polityce i 
programach badawczych.

Poprawka 116
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Najpóźniej w roku 2017 Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
zasad uczestnictwa z myślą o planowanym 
uproszczeniu procedur i udziale większej 
liczby podmiotów w programach. Ocena 
ta powinna dotyczyć dostępu do 
możliwości uzyskania wsparcia przez 
uczestników ze wszystkich regionów i 
MŚP oraz równego udziału kobiet i 
mężczyzn, a także zawierać analizę 
ewentualnych dalszych uproszczeń. Na 
wniosek Komisji ustawodawca może 
ewentualnie dostosować zasady 



PE492.762v01-00 8/167 AM\907542PL.doc

PL

uczestnictwa jeden raz w trakcie trwania 
programu „Horyzont 2020”.

Or. de

Uzasadnienie

Skutki radykalnych uproszczeń zasad uczestnictwa wymagają ciągłej oceny i możliwości 
wprowadzenia zmian przez ustawodawcę.

Poprawka 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia spójności z innymi 
programami finansowania Unii, program 
„Horyzont 2020” należy realizować 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
XX/XX Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia XX/XX r. w sprawie reguł 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu rocznego Unii oraz z 
rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr X/X z dnia […] r. zmieniającym 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia finansowego.

(5) W celu zapewnienia spójności z innymi 
programami finansowania Unii, program 
„Horyzont 2020” należy realizować 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
XX/XX Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia XX/XX r. w sprawie reguł 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu rocznego Unii oraz z 
rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr X/X z dnia […] r. zmieniającym 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia finansowego. Należy 
jednak zapewnić elastyczność w zakresie 
przyjmowania szczegółowych zasad, z 
uwzględnieniem charakterystyki danej 
dziedziny badań i innowacji.

Or. en

Poprawka 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zintegrowane podejście należy 
zapewnić poprzez połączenie działań 
objętych siódmym programem ramowym 
w zakresie badań i programem ramowym 
na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz 
działań Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT), co pozwoli na 
ułatwienie uczestnictwa, zapewni bardziej 
spójny zbiór instrumentów i zwiększy 
oddziaływanie naukowe oraz gospodarcze, 
jednocześnie zapobiegając powielaniu i 
rozdrobnieniu. Należy stosować wspólne 
zasady w celu zapewnienia spójnych ram, 
mogących ułatwić uczestnictwo w 
programach otrzymujących wkład 
finansowy Unii z budżetu programu 
„Horyzont 2020”, w tym udział w 
programach zarządzanych przez EIT, 
wspólnych przedsiębiorstwach lub 
dowolnych innych strukturach określonych 
w art. 187 TFUE bądź uczestnictwo w 
programach organizowanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 185 
TFUE. Należy jednak zapewnić 
elastyczność pod względem przyjmowania 
szczegółowych zasad, jeśli jest to 
uzasadnione szczególnymi potrzebami 
odnośnych działań oraz za zgodą Komisji.

(6) Zintegrowane podejście należy 
zapewnić poprzez połączenie działań 
objętych siódmym programem ramowym 
w zakresie badań i programem ramowym 
na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz
działań Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT), co pozwoli na 
ułatwienie uczestnictwa, zapewni bardziej 
spójny zbiór instrumentów i zwiększy 
oddziaływanie naukowe oraz gospodarcze, 
jednocześnie zapobiegając powielaniu i 
rozdrobnieniu. Należy stosować wspólne 
zasady w celu zapewnienia spójnych ram, 
mogących ułatwić uczestnictwo w 
programach otrzymujących wkład 
finansowy Unii z budżetu programu 
„Horyzont 2020”, w tym udział w 
programach zarządzanych przez EIT, 
wspólnych przedsiębiorstwach lub 
dowolnych innych strukturach określonych 
w art. 187 TFUE bądź uczestnictwo w 
programach organizowanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 185 
TFUE. Należy jednak zapewnić 
elastyczność pod względem przyjmowania 
szczegółowych zasad w wyjątkowych 
przypadkach, jeśli jest to wyraźnie 
uzasadnione szczególnymi potrzebami 
odnośnych działań oraz za zgodą Komisji.
Ma to zastosowanie szczególnie w celu 
pobudzania działalności wykorzystującej 
dostępne możliwości w sektorach 
charakteryzujących się krótkimi cyklami 
badań naukowych i innowacji, aby 
ułatwić udział MŚP i uprościć procedury 
dotyczące działań bezpośrednio 
opierających się na wynikach 
finansowanych badań.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zachowanie pewnej elastyczności w odniesieniu do uzasadnionych przypadków, 
tak aby zasady nie były zbyt rygorystyczne. Jednocześnie ważne jest, by nie ograniczać 
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stosowania jedynie do przypadków wyjątkowych.

Poprawka 119
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zintegrowane podejście należy 
zapewnić poprzez połączenie działań 
objętych siódmym programem ramowym 
w zakresie badań i programem ramowym 
na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz 
działań Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT), co pozwoli na 
ułatwienie uczestnictwa, zapewni bardziej 
spójny zbiór instrumentów i zwiększy 
oddziaływanie naukowe oraz gospodarcze, 
jednocześnie zapobiegając powielaniu i 
rozdrobnieniu. Należy stosować wspólne 
zasady w celu zapewnienia spójnych ram, 
mogących ułatwić uczestnictwo w 
programach otrzymujących wkład 
finansowy Unii z budżetu programu 
„Horyzont 2020”, w tym udział w 
programach zarządzanych przez EIT, 
wspólnych przedsiębiorstwach lub 
dowolnych innych strukturach określonych 
w art. 187 TFUE bądź uczestnictwo w 
programach organizowanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 185 
TFUE. Należy jednak zapewnić 
elastyczność pod względem przyjmowania 
szczegółowych zasad, jeśli jest to 
uzasadnione szczególnymi potrzebami 
odnośnych działań oraz za zgodą Komisji.

(6) Zintegrowane podejście należy 
zapewnić poprzez połączenie działań 
objętych siódmym programem ramowym 
w zakresie badań i programem ramowym 
na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz 
działań Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT), co pozwoli na 
ułatwienie uczestnictwa, zapewni bardziej 
spójny zbiór instrumentów i zwiększy 
oddziaływanie naukowe oraz gospodarcze, 
jednocześnie zapobiegając powielaniu i 
rozdrobnieniu. Należy stosować wspólne 
zasady w celu zapewnienia spójnych ram, 
mogących ułatwić uczestnictwo w 
programach otrzymujących wkład 
finansowy Unii z budżetu programu 
„Horyzont 2020”, w tym udział w 
programach zarządzanych przez EIT, 
wspólnych przedsiębiorstwach lub 
dowolnych innych strukturach określonych 
w art. 187 TFUE bądź uczestnictwo w 
programach organizowanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 185 
TFUE. Należy jednak zapewnić 
elastyczność pod względem przyjmowania 
szczegółowych zasad, jeśli jest to 
uzasadnione szczególnymi potrzebami 
odnośnych działań oraz za zgodą Komisji, 
z należytym uwzględnieniem władzy 
ustawodawczej UE i państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 120
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W działaniach wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia należy 
przestrzegać praw podstawowych i zasad 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Działania takie powinny być zgodne z 
wszelkimi obowiązkami prawnymi oraz 
zasadami etyki, obejmującymi unikanie 
plagiatu.

(7) W działaniach wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia należy 
przestrzegać praw podstawowych i zasad 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Działania takie powinny być zgodne z 
wszelkimi obowiązkami prawnymi oraz 
zasadami etyki, obejmującymi unikanie 
plagiatu. Prowadząc działania badawcze 
należy uwzględniać również art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu.

Or. sl

Poprawka 121
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W działaniach wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia należy 
przestrzegać praw podstawowych i zasad 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Działania takie powinny być zgodne z 
wszelkimi obowiązkami prawnymi oraz
zasadami etyki, obejmującymi unikanie 
plagiatu.

(7) W działaniach wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia należy 
przestrzegać praw podstawowych i zasad 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Działania takie powinny być zgodne z 
wszelkimi obowiązkami prawnymi,
zasadami etyki oraz zasadami uczciwości 
badań naukowych, obejmującymi unikanie 
fabrykowania danych i plagiatu

Or. en
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Poprawka 122
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W działaniach wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia należy 
przestrzegać praw podstawowych i zasad 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Działania takie powinny być zgodne z 
wszelkimi obowiązkami prawnymi oraz 
zasadami etyki, obejmującymi unikanie 
plagiatu.

(7) W działaniach wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia przestrzega się
praw podstawowych i zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Działania takie są zgodne z wszelkimi 
obowiązkami prawnymi oraz zasadami 
etyki, obejmującymi unikanie plagiatu.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „powinno” jest niewystarczające ze względu na wagę tego postanowienia, ponieważ 
oznacza ono możliwość, tymczasem w tym kontekście należy jasno podkreślić, że chodzi o 
obowiązek.

Poprawka 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W działaniach wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia należy 
przestrzegać praw podstawowych i zasad 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Działania takie powinny być zgodne z 
wszelkimi obowiązkami prawnymi oraz 
zasadami etyki, obejmującymi unikanie 
plagiatu.

(7) W działaniach wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia przestrzega się
praw podstawowych i zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Działania takie powinny być zgodne z 
wszelkimi obowiązkami prawnymi oraz 
zasadami etyki, obejmującymi unikanie 
plagiatu.
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Or. en

Poprawka 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Konieczne jest odnotowanie 
znaczenia wzmocnionej problematyki płci 
w projektowaniu, wdrażaniu i realizacji 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 125
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z celami współpracy 
międzynarodowej, określonymi w art. 180 i 
186 TFUE, należy promować uczestnictwo 
podmiotów prawnych mających siedziby w 
państwach trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. Wdrożenie tych zasad 
powinno być zgodne ze środkami 
podjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE 
oraz z prawem międzynarodowym.
Ponadto wdrożenie zasad powinno 
należycie uwzględniać warunki 
uczestnictwa podmiotów z Unii w 
programach państw trzecich.

(8) Zgodnie z celami współpracy 
międzynarodowej, określonymi w art. 180 i 
186 TFUE, należy promować uczestnictwo 
podmiotów prawnych mających siedziby w 
państwach trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. Wdrożenie tych zasad 
powinno być zgodne ze środkami 
podjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE 
oraz z prawem międzynarodowym.
Ponadto wdrożenie zasad powinno 
należycie uwzględniać warunki 
uczestnictwa podmiotów z Unii w 
programach państw trzecich. Aby 
dopilnować, by środki finansowe 
rozproszone w ramach programu 
„Horyzont 2020” nie były wykorzystywane 
w sposób sprzeczny z podstawowymi 
wartościami UE, oraz w celu 
stymulowania spójności z polityką 
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zagraniczną UE i jej polityką w zakresie 
rozwoju, ustanawia się szczegółowe 
zasady w odniesieniu do państw trzecich, 
co do których istnieje uzasadnione 
podejrzenie łamania praw człowieka bądź 
udziału w konfliktach zbrojnych lub 
konfliktach terytorialnych.

Or. en

Poprawka 126
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z celami współpracy 
międzynarodowej, określonymi w art. 180 i 
186 TFUE, należy promować uczestnictwo 
podmiotów prawnych mających siedziby w 
państwach trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. Wdrożenie tych zasad 
powinno być zgodne ze środkami 
podjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE 
oraz z prawem międzynarodowym.
Ponadto wdrożenie zasad powinno 
należycie uwzględniać warunki 
uczestnictwa podmiotów z Unii w 
programach państw trzecich.

(8) Zgodnie z celami współpracy 
międzynarodowej, określonymi w art. 180 i 
186 TFUE, należy promować uczestnictwo 
podmiotów prawnych mających siedziby w 
państwach trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. Wdrożenie tych zasad 
powinno być zgodne ze środkami 
podjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE 
oraz z prawem międzynarodowym.
Ponadto wdrożenie zasad powinno 
należycie uwzględniać warunki 
uczestnictwa podmiotów z Unii w 
programach państw trzecich, jak również 
warunki wynikające z ram prawnych 
uczestniczących państw trzecich i 
organizacji międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 127
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z celami współpracy 
międzynarodowej, określonymi w art. 180 i 
186 TFUE, należy promować uczestnictwo 
podmiotów prawnych mających siedziby w 
państwach trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. Wdrożenie tych zasad 
powinno być zgodne ze środkami 
podjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE 
oraz z prawem międzynarodowym.
Ponadto wdrożenie zasad powinno 
należycie uwzględniać warunki 
uczestnictwa podmiotów z Unii w 
programach państw trzecich.

(8) Zgodnie z celami współpracy 
międzynarodowej, określonymi w art. 180 i 
186 TFUE, należy promować uczestnictwo 
podmiotów prawnych mających siedziby w 
państwach trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. Wdrożenie tych zasad 
powinno być zgodne ze środkami 
podjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE 
oraz z prawem międzynarodowym.
Ponadto wdrożenie zasad powinno 
należycie uwzględniać warunki 
uczestnictwa podmiotów z Unii w 
programach państw trzecich, w oparciu o 
zasadę wzajemności.

Or. en

Poprawka 128
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy określić zasady ustanawiania 
partnerstw publiczno-prywatnych.
Komisja nie będzie ustanawiać żadnych 
dalszych wspólnych przedsiębiorstw na 
mocy art. 187 TFUE, ponieważ tworzenie
partnerstw publiczno-prywatnych 
powinno następować w wyjątkowych 
sytuacjach, w których udowodniono, że 
żaden inny rodzaj mechanizmów 
finansowych nie może zapewnić realizacji 
takich samych celów.

Or. en
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Poprawka 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
szczególnie organizacji osób z 
niepełnosprawnością, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

Or. en

Poprawka 130
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym organizacji osób z 
niepełnosprawnością, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

Or. en
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Poprawka 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy, lecz 
zawsze powinna mieć na celu zapewnienie 
jak największego efektu dźwigni.

Or. en

Poprawka 132
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
poprzez uproszczone procedury. Pomoc 
finansowa Unii mogłaby przyjąć różne 
formy.

Or. en
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Poprawka 133
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
uproszczone procedury. Pomoc finansowa 
Unii mogłaby przyjąć różne formy.

(9) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
przejrzyste ramy zapewniające możliwie 
najsprawniejszą realizację, przy 
uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 
dla wszystkich uczestników, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
poprzez uproszczone procedury. Pomoc 
finansowa Unii mogłaby przyjąć różne 
formy.

Or. en

Poprawka 134
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zasady uczestnictwa i 
upowszechniania powinny również 
uwzględniać konkretne potrzeby w 
zakresie finansowania MŚP i małych 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, 
aby uwolnić w pełni ich potencjał w 
obszarze badań naukowych i innowacji, z 
należytym uwzględnieniem specyfiki 
różnych rodzajów MŚP i różnych 
sektorów. Zasady uczestnictwa powinny w 
odpowiedni sposób ułatwić skrócenie 
czasu przewidzianego na przyznanie 
funduszy do maksymalnego okresu 
sześciu miesięcy.
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Czas przewidziany na przyznanie 
funduszy należy skrócić, uwzględniając 
zwłaszcza udział MŚP. Jednak, jak już 
zauważono w przypadku siódmego 
programu ramowego, zamiar takiego 
skrócenia wywołał problemy, ponieważ 
Komisja postanowiła to uczynić w trakcie 
negocjacji w sprawie projektów, co 
doprowadziło do pośpiesznego 
podejmowania decyzji, zwłaszcza w 
odniesieniu do umowy konsorcyjnej, w 
przypadku której strony musiały osiągnąć 
kompromis, natomiast w przeszłości było 
więcej czasu na otwarte dyskusje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Ustanowienie maksymalnego limitu jest 
zatem działaniem zbyt ograniczającym.

Or. en

Poprawka 135
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Biorąc pod uwagę odmienną 
charakterystykę oraz specyficzne potrzeby 
poszczególnych uczestników należących 
do środowiska naukowego, w zasadach 
uczestnictwa należy przewidzieć 
uproszczone stawki finansowania, przy 
utrzymaniu obecnego rozróżnienia między 
uczelniami wyższymi/ ośrodkami 
badawczymi, sektorem przemysłu, 
organizacjami niekomercyjnymi a MŚP, 
zgodnie z wyraźnym stwierdzeniem 
zawartym w ust. 17 rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie uproszczeń w realizacji 
programów ramowych w zakresie badań 
naukowych1. W przypadku zastosowania 
faktycznych kosztów pośrednich, powinny 
one opierać się na ustawodawstwie 
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krajowym i zwyczajowych praktykach 
księgowych uczestników.
__________________
1 Dz.U. C 74 E z 13.3.2012, s. 34.

Or. en

Poprawka 136
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 a) Zasady uczestnictwa i 
upowszechniania muszą również 
uwzględniać konkretne potrzeby w 
zakresie finansowania MŚP i małych 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, 
aby uwolnić w pełni ich potencjał w 
obszarze badań i innowacji, z należytym 
uwzględnieniem specyfiki różnych 
rodzajów MŚP i różnych sektorów. Zasady 
uczestnictwa powinny w odpowiedni 
sposób ułatwić skrócenie czasu 
przewidzianego na przyznawanie funduszy 
do maksymalnego okresu sześciu 
miesięcy.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest uproszczenie procedur biurokratycznych dla MŚP, począwszy od 
wprowadzenia elastycznego podejścia do zasad uczestnictwa, uwzględniającego szczególne 
sytuacje.

Poprawka 137
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 a) Dostęp do zgłoszeń patentowych, 
norm, publikacji lub wszelkich innych 
narzędzi służących rozpowszechnianiu 
informacji, w tym w formacie 
elektronicznym, związanych z wynikami 
uzyskanymi w projektach finansowanych 
z programu „Horyzont 2020”, jest 
możliwy w łatwo dostępnej formie dla 
wszystkich osób, w tym: dużą czcionką, 
w formacie Braille, w formie tekstu 
łatwego w czytaniu, do słuchania, 
oglądania i w formacie elektronicznym.

Or. es

Uzasadnienie

Osoby niepełnosprawne powinny mieć jednakowy dostęp do zgłoszeń patentowych, norm, 
publikacji lub wszelkich innych narzędzi służących rozpowszechnianiu informacji, w tym 
w formacie elektronicznym, związanych z wynikami uzyskanymi w projektach finansowanych 
z programu „Horyzont 2020”, tym bardziej że informacje te uzyskano dzięki finansowaniu ze 
środków publicznych.

Poprawka 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dostępność wniosków o udzielenie 
patentu, norm, publikacji oraz wszelkich 
innych narzędzi upowszechniania, także 
elektronicznych, odnoszących się do 
wyników projektów finansowanych z 
programu „Horyzont 2020”, wymaga 
zapewnienia wszystkim dostępnych 
formatów. Dostępne formaty obejmują 
m.in. duży druk, informacje w piśmie 
Braille’a, tekst łatwy do czytania, format 
audio, wideo i format elektroniczny.
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Or. en

Poprawka 139
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W ramach programu „Horyzont 
2020” powinno być przewidziane 
finansowanie pokrywające wszelkie koszty 
dodatkowe związane z udziałem 
naukowców i uczestników z 
niepełnosprawnością w projektach 
finansowanych z tego programu.

Or. en

Poprawka 140
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Okres między terminem składania 
wniosków projektowych a zawarciem 
umowy w sprawie finansowania (time to 
grant) nie powinien być z reguły dłuższy 
niż sześć miesięcy. Komisja powinna 
wyznaczyć konsorcjum odpowiednie 
terminy na przedłożenie dokumentów.

Or. de

Uzasadnienie

Skrócenie okresu między składaniem wniosków a zawarciem umowy to dla wielu uczestników, 
zwłaszcza innowacyjnych przedsiębiorstw, jeden z głównych bodźców do udziału w 
europejskich projektach badawczych. Komisja nie powinna jednak wywierać nadmiernej 
presji czasowej na uczestników, wyznaczając nierealistyczne terminy składania dokumentów, 
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których niedotrzymanie może spowodować wstrzymanie procedury.

Poprawka 141
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Komisja powinna w dalszym ciągu 
dążyć do uproszczenia procedur, co jest 
możliwe dzięki sprawniejszym systemom 
informacyjno-komunikacyjnym, np. 
poprzez dalszą rozbudowę portalu dla 
uczestników jako jedynego punktu 
dostępu (single entry point) od momentu 
opublikowania zaproszeń do składania 
ofert poprzez złożenie propozycji 
projektowych aż po etap realizacji 
wszystkich programów z myślą o 
utworzeniu punktu kompleksowej obsługi.

Or. de

Uzasadnienie

Przyjazna dla użytkownika i prosta w obsłudze strona internetowa dla wszystkich 
uczestników, która uwzględnia wszystkie etapy całego procesu, może stanowić znaczne 
uproszczenie dla chętnych do uczestnictwa w programie, podnosząc tym samym w sposób 
pośredni atrakcyjność europejskiego wsparcia na rzecz badań naukowych.

Poprawka 142
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Efekty synergii między funduszami 
strukturalnymi a programem „Horyzont 
2020” należy w większym stopniu 
wykorzystywać z myślą o realizacji celu 
polegającego na upowszechnianiu 
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doskonałości i uczestnictwie większej 
liczby podmiotów. Powinno się to odbywać 
poprzez nawiązywanie współpracy między 
rozwijającymi się centrami doskonałości 
w mniej innowacyjnych i słabszych 
państwach członkowskich lub regionach z 
europejskimi ośrodkami badawczymi o 
ugruntowanej pozycji międzynarodowej.

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenia zdobyte podczas wspierania centrów doskonałości w stowarzyszonych 
wówczas krajach Europy Środkowej i Wschodniej w ramach piątego programu ramowego 
należy uwzględnić i wykorzystać w działaniach pomostowych.

Poprawka 143
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Słuszne byłoby stopniowe 
wprowadzanie minimalnych warunków 
udziału zobowiązujących państwa 
członkowskie, w których siedzibę mają 
podmioty prawne, do inwestowania 
określonej minimalnej części PKB 
w badania, rozwój i innowacje; ten wymóg 
da bodziec do osiągnięcia równowagi 
między państwami, zachęcając podmioty 
prawne do prowadzenia 
najnowocześniejszych badań i dążenia do 
doskonałości.

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki wprowadzeniu tego punktu preambuły dodano w warunkach udziału określonych dla 
przystąpienia do działań programu „Horyzont 2020” cel średniookresowy wymagający od 
państw członkowskich dokonywania minimalnych inwestycji w badania, rozwój i innowacje, 
co wyrówna poziomy jakości w państwach członkowskich.
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Poprawka 144
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia 
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 
system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych. Do celów uproszczenia 
należy stosować jednolitą stawkę zwrotu 
kosztów w odniesieniu do każdego typu 
działania, bez różnicowania według typu 
uczestnika.

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania należy przyjąć 
uproszczony system zwrotu kosztów 
przewidujący większe wykorzystanie kwot 
ryczałtowych, stawek zryczałtowanych,
skali kosztów jednostkowych oraz 
możliwość deklarowania kosztów 
ponoszonych rocznie przez niekomercyjne 
podmioty prawne z zastosowaniem 
systemu księgowości analitycznej i 
szczegółowego systemu alokacji kosztów.

Or. en

Poprawka 145
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia 
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia 
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 
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system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych. Do celów uproszczenia 
należy stosować jednolitą stawkę zwrotu 
kosztów w odniesieniu do każdego typu 
działania, bez różnicowania według typu 
uczestnika.

system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych.

Or. en

Poprawka 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia 
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 
system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych. Do celów uproszczenia 
należy stosować jednolitą stawkę zwrotu 
kosztów w odniesieniu do każdego typu 
działania, bez różnicowania według typu 
uczestnika.

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia 
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 
system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych. Do celów uproszczenia 
należy stosować jednolitą stawkę zwrotu 
kosztów, niezależnie od typu działania.
Powinno jednak istnieć zróżnicowanie 
między uczelniami wyższymi, 
organizacjami badawczymi, instytutami 
badawczymi i MŚP a przemysłem.

Or. en

Poprawka 147
Paul Rübig



AM\907542PL.doc 27/167 PE492.762v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 
system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych. Do celów uproszczenia 
należy stosować jednolitą stawkę zwrotu 
kosztów w odniesieniu do każdego typu 
działania, bez różnicowania według typu 
uczestnika.

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
uczestników działań w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W celu zmniejszenia 
złożoności obowiązujących przepisów w 
zakresie finansowania oraz zapewnienia 
większej elastyczności w realizacji 
projektu, należy przyjąć uproszczony 
system zwrotu kosztów przewidujący 
większe wykorzystanie kwot ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych i skali kosztów 
jednostkowych. Do celów uproszczenia 
należy stosować jednolitą stawkę zwrotu 
kosztów, obejmującą opcję zwrotu 
pełnych kosztów, w odniesieniu do 
każdego typu działania, bez różnicowania 
według typu uczestnika.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji oraz poprzednimi i następnymi poprawkami i w świetle 
uproszczenia w celu zwiększenia udziału przemysłu, należy w punktach preambuły 
wprowadzić i uwzględnić jednolitą stawkę finansowania, bez różnicowania według typu 
uczestnika, z możliwością zwrotu pełnych kosztów.

Poprawka 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W ramach programu „Horyzont 
2020” powinno być przewidziane 
finansowanie pokrywające wszelkie koszty 
dodatkowe związane z udziałem 
naukowców i uczestników z 
niepełnosprawnością w projektach 
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finansowanych z tego programu.
Wszystkie koszty związane z 
niepełnosprawnością są kosztami 
kwalifikowalnymi. Koszty takie obejmują 
między innymi tłumaczenie na język 
migowy, format Braille’a, symultaniczną 
transkrypcję tekstu, w tym systemy 
stenograficzne, świadczenie osobistej 
pomocy i korzystanie z dostępnych 
budynków przy organizacji wydarzeń.

Or. en

Poprawka 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Stosowane modele kosztów 
wprowadzają faktyczne uproszczenia dla 
uczestników oraz zapewniają większy 
udział wszystkich beneficjentów w 
porównaniu z PR7. Osiąga się to dzięki 
stosowaniu uproszczonych procedur 
kontroli, szerszemu akceptowaniu 
zwyczajowych praktyk księgowych 
beneficjentów, stosowaniu opcji stawki 
zryczałtowanej, przestrzeganiu zasad 
dotyczących pomocy państwowej oraz 
przyciąganiu współfinansowania z 
funduszy strukturalnych związanych z 
działaniami polegającymi na budowaniu 
zdolności.

Or. en

Poprawka 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja powinna wziąć pod uwagę, 
że stosowanie zasady współfinansowania 
może być szkodliwe dla tych państw 
członkowskich, których wydatki publiczne 
podlegają znacznym ograniczeniom. Ich 
wiodące ośrodki badawcze, uczelnie 
wyższe i przedsiębiorstwa powinny być 
wspierane na szczeblu unijnym.

Or. en

Poprawka 151
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12 a) Finansowanie i kontrolę badań 
w zakresie nauk społecznych, prawa 
i humanistyki traktuje się w sposób 
szczególny, skupiając się raczej na 
upowszechnianiu osiągniętych wyników 
niż na innych etapach procesu.

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest odzwierciedlenie specyfiki badań w tych dziedzinach w odniesieniu do kwestii 
finansowania i kontroli, kładąc nacisk na znaczenie upowszechniania wyników, tj. kosztów 
publikacji i wydania, tłumaczenia lub organizacji seminariów, spotkań i kongresów.

Poprawka 152
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Konkretne wyzwania w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji należy 
rozwiązać poprzez nowe formy 
finansowania, takie jak nagrody, 
przedkomercyjne zamówienia publiczne i 
zamówienia na innowacyjne rozwiązania, 
wymagające szczegółowych przepisów.

(13) Konkretne wyzwania w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji należy 
rozwiązać poprzez nowe formy 
finansowania, takie jak nagrody, 
przedkomercyjne zamówienia publiczne i 
zamówienia na innowacyjne rozwiązania, 
wymagające szczegółowych przepisów.
Właściwe jest stosowanie różnych form 
finansowania, a w stosownych 
przypadkach łączenie różnych rodzajów 
organów finansujących. W szczególności 
instrumenty finansowe należy stosować w 
komplementarny sposób w przypadkach, 
w których pomagają one w dalszym 
pozyskiwaniu prywatnych inwestycji w 
obszarze badań naukowych i innowacji, w 
tym inwestycji z wykorzystaniem kapitału 
wysokiego ryzyka dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, a także w 
przypadkach, w których oczekiwanych 
rezultatów nie można osiągnąć skutecznie 
dzięki dotacjom oraz w których działania 
polegają głównie na prowadzeniu 
działalności „bliskiej rynkowi”. MŚP 
korzystające z instrumentów takich jak 
kapitał wysokiego ryzyka, nie są narażone 
na nieuzasadnione opóźnienia ani 
dodatkowe bariery w dalszym 
finansowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem instrumentów finansowych jest umożliwianie i ułatwianie prywatnych inwestycji w 
obszarze innowacji. W zasadach uczestnictwa należy ugruntować i uwydatnić połączenie z 
działalnością bliską rynkowi, również poprzez dodanie do „przepisów szczegółowych” 
specjalnego artykułu zawierającego ogólne warunki korzystania z instrumentów finansowych.

Poprawka 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Konkretne wyzwania w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji należy 
rozwiązać poprzez nowe formy 
finansowania, takie jak nagrody, 
przedkomercyjne zamówienia publiczne i 
zamówienia na innowacyjne rozwiązania, 
wymagające szczegółowych przepisów.

(13) Konkretne wyzwania w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji należy 
rozwiązać poprzez nowe formy 
finansowania, takie jak nagrody, 
przedkomercyjne zamówienia publiczne i 
zamówienia na innowacyjne rozwiązania 
przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe], 
wymagające szczegółowych przepisów, 
które zostaną zawarte w regulacjach 
sektorowych.

Or. en

Poprawka 154
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Właściwe jest stosowanie różnych 
form finansowania, a w stosownych 
przypadkach łączenie różnych rodzajów 
organów finansujących. W szczególności 
instrumenty finansowe należy stosować w 
komplementarny sposób w przypadkach, 
w których pomagają one w dalszym 
pozyskiwaniu prywatnych inwestycji w 
obszarze badań i innowacji, w tym 
funduszy krajowych i strukturalnych oraz 
inwestycji z wykorzystaniem kapitału 
wysokiego ryzyka dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, a także w 
przypadkach, w których oczekiwanych 
rezultatów nie można osiągnąć skutecznie 
dzięki dotacjom oraz w których działania 
polegają głównie na prowadzeniu 
działalności „bliskiej rynkowi”.
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Or. en

Poprawka 155
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Aby zapewnić równe szanse dla 
wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym, środki finansowe w 
ramach programu Horyzont 2020 należy 
opracować w taki sposób, aby były zgodne 
z zasadami pomocy państwa, tak aby 
zagwarantować efektywność wydatków 
publicznych i zapobiec zakłóceniom na 
rynku takim jak wypieranie finansowania 
prywatnego, tworzenie nieskutecznych 
struktur rynkowych lub utrzymywanie 
niewydajnych przedsiębiorstw. W 
szczególności ustanowienie partnerstw 
publiczno-prywatnych powinno podlegać 
warunkom, które zapewniają utrzymanie 
efektywnego środowiska konkurencyjnego 
oraz możliwości przystąpienia nowych 
uczestników na dowolnym etapie.

Or. en

Poprawka 156
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy chronić interesy finansowe 
Unii poprzez zastosowanie 
proporcjonalnych środków w całym cyklu 
wydatkowania.

(15) Otwarty dostęp do wszystkich 
wniosków o udzielenie patentu, norm, 
publikacji naukowych i wszelkich innych 
narzędzi upowszechniania odnoszących 
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się do wyników projektów finansowanych 
z programu „Horyzont 2020” wymaga 
ustanowienia centralnych zbiorów 
cyfrowych oraz stosowania otwartych 
formatów cyfrowych. Należy chronić 
interesy finansowe Unii poprzez 
zastosowanie proporcjonalnych środków w 
całym cyklu wydatkowania.

Or. en

Poprawka 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Na mocy rozporządzenia (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe] 
powyższe zasady uczestnictwa i 
upowszechniania powinny stanowić 
podstawę szerszego akceptowania 
zwyczajowych praktyk księgowych 
beneficjentów oraz akceptowania 
własnych praktyk księgowych 
beneficjentów przy ustalaniu 
kwalifikowalnych kosztów. W tym celu 
należy odpowiednio dostosować wymogi 
świadectw audytu, w tym świadectw 
kontroli metodyki. Komisja powinna 
ustanowić w możliwie największym 
zakresie model pojedynczej kontroli, 
zostawiając dostateczny margines 
elastyczności na uznanie powszechnych 
praktyk księgowych, z należytym 
uwzględnieniem praktyk księgowych 
akceptowanych na szczeblu krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz ust. 14 sprawozdania Carvalho.
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Poprawka 158
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
1906/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
ustanawiającym zasady uczestnictwa 
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i
uczelni wyższych w działaniach 
prowadzonych w ramach siódmego 
programu ramowego oraz zasady 
upowszechniania wyników badań (2007-
2013) oraz zarządzany przez Komisję, 
okazał się ważnym mechanizmem 
zabezpieczającym, zmniejszającym ryzyko 
związane z kwotami należnymi i 
niezwróconymi przez uchybiających 
zobowiązaniom uczestników. Należy 
zatem ustanowić nowy fundusz 
gwarancyjny dla uczestników („fundusz”).
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
zarządzania oraz lepszego uwzględnienia 
ryzyka uczestników, fundusz powinien 
obejmować działania realizowane w 
ramach programu ustanowionego decyzją 
nr 1982/2006/WE, programu 
ustanowionego decyzją Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2007–2011), programu ustanowionego 
decyzją Rady […] z dnia X 2011 r.
ustanawiającą program ramowy 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2012-2013) oraz działania realizowane na 
mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] i rozporządzenia Rady 

(16) Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
1906/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
ustanawiającym zasady uczestnictwa 
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych,
uczelni wyższych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
działaniach prowadzonych w ramach 
siódmego programu ramowego oraz zasady 
upowszechniania wyników badań (2007-
2013) oraz zarządzany przez Komisję, 
okazał się ważnym mechanizmem 
zabezpieczającym, zmniejszającym ryzyko 
związane z kwotami należnymi i 
niezwróconymi przez uchybiających 
zobowiązaniom uczestników. Należy 
zatem ustanowić nowy fundusz 
gwarancyjny dla uczestników („fundusz”).
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
zarządzania oraz lepszego uwzględnienia 
ryzyka uczestników, fundusz powinien 
obejmować działania realizowane w 
ramach programu ustanowionego decyzją 
nr 1982/2006/WE, programu 
ustanowionego decyzją Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2007–2011), programu ustanowionego 
decyzją Rady […] z dnia X 2011 r.
ustanawiającą program ramowy 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2012-2013) oraz działania realizowane na 
mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
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(Euratom) nr XX/XX dotyczącego 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
2014-2018) uzupełniającego program 
„Horyzont 2020” – programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
[„Euratom H2020”]. Fundusz nie powinien 
obejmować programów zarządzanych 
przez organy inne, niż organy Unii.

[„Horyzont 2020”] i rozporządzenia Rady 
(Euratom) nr XX/XX dotyczącego 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
2014-2018) uzupełniającego program 
„Horyzont 2020” – programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
[„Euratom H2020”]. Fundusz nie powinien 
obejmować programów zarządzanych 
przez organy inne, niż organy Unii.

Or. en

Poprawka 159
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
1906/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
ustanawiającym zasady uczestnictwa 
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i
uczelni wyższych w działaniach 
prowadzonych w ramach siódmego 
programu ramowego oraz zasady 
upowszechniania wyników badań (2007-
2013) oraz zarządzany przez Komisję, 
okazał się ważnym mechanizmem 
zabezpieczającym, zmniejszającym ryzyko 
związane z kwotami należnymi i 
niezwróconymi przez uchybiających 
zobowiązaniom uczestników. Należy 
zatem ustanowić nowy fundusz 
gwarancyjny dla uczestników („fundusz”).
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
zarządzania oraz lepszego uwzględnienia 
ryzyka uczestników, fundusz powinien 
obejmować działania realizowane w 
ramach programu ustanowionego decyzją 
nr 1982/2006/WE, programu 
ustanowionego decyzją Rady z dnia 18 

(16) Fundusz gwarancyjny dla uczestników 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
1906/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
ustanawiającym zasady uczestnictwa 
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych,
uczelni wyższych i organizacji lub 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego w 
działaniach prowadzonych w ramach 
siódmego programu ramowego oraz zasady 
upowszechniania wyników badań (2007-
2013) oraz zarządzany przez Komisję, 
okazał się ważnym mechanizmem 
zabezpieczającym, zmniejszającym ryzyko 
związane z kwotami należnymi i 
niezwróconymi przez uchybiających 
zobowiązaniom uczestników. Należy 
zatem ustanowić nowy fundusz 
gwarancyjny dla uczestników („fundusz”).
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
zarządzania oraz lepszego uwzględnienia 
ryzyka uczestników, fundusz powinien 
obejmować działania realizowane w 
ramach programu ustanowionego decyzją 
nr 1982/2006/WE, programu 
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grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2007–2011), programu ustanowionego 
decyzją Rady […] z dnia X 2011 r.
ustanawiającą program ramowy 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2012-2013) oraz działania realizowane na 
mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] i rozporządzenia Rady 
(Euratom) nr XX/XX dotyczącego 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
2014-2018) uzupełniającego program 
„Horyzont 2020” – programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
[„Euratom H2020”]. Fundusz nie powinien 
obejmować programów zarządzanych 
przez organy inne, niż organy Unii.

ustanowionego decyzją Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego 
programu ramowego Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w 
zakresie działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2007–2011), programu ustanowionego 
decyzją Rady […] z dnia X 2011 r.
ustanawiającą program ramowy 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2012-2013) oraz działania realizowane na 
mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] i rozporządzenia Rady 
(Euratom) nr XX/XX dotyczącego 
programu badawczo-szkoleniowego 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
2014-2018) uzupełniającego program 
„Horyzont 2020” – programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
[„Euratom H2020”]. Fundusz nie powinien 
obejmować programów zarządzanych 
przez organy inne, niż organy Unii.

Or. en

Poprawka 160
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy stworzyć we współpracy z 
narodowymi centrami zarządzania 
badaniami naukowymi unijny bank 
danych obejmujący dyscypliny naukowe 
oraz przyporządkowane im nazwiska 
ekspertów w tych dziedzinach.

Or. pl

Uzasadnienie

Eksperci, w szczególności zaś ci, którzy reprezentują harmonijnie wszystkie państwa 
członkowskie, gwarantują bezstronne podejmowanie decyzji.
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Poprawka 161
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zwiększenia przejrzystości 
należy opublikować nazwiska ekspertów, 
którzy wspomogli Komisję lub stosowne 
organy finansujące w realizacji niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli publikacja nazwiska 
zagrażałaby bezpieczeństwu lub 
integralności eksperta lub stanowiłaby 
nieuzasadnione naruszenie jego 
prywatności, Komisja lub organy 
finansujące powinny mieć możliwość 
powstrzymania się od publikacji nazwiska.

(17) W celu zwiększenia przejrzystości 
należy opublikować nazwiska ekspertów, 
którzy będą wspomagać Komisję lub 
stosowne organy finansujące w realizacji 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
opiniowanie proponowanych projektów w 
oparciu o przyjętą skalę ocen. Opinie 
winny być udostępniane koordynatorowi 
zespołu badawczego. Jeżeli publikacja 
nazwiska zagrażałaby bezpieczeństwu lub 
integralności eksperta lub stanowiłaby 
nieuzasadnione naruszenie jego 
prywatności, Komisja lub organy 
finansujące powinny mieć możliwość 
powstrzymania się od publikacji nazwiska.

Or. pl

Uzasadnienie

Przy ocenianiu projektów należy posługiwać się jednolitą skalą ocen, co zapewni 
transparentność aplikacji, a granty naukowe, a następnie całość opinii - bez konieczności 
ujawniania nazwiska opiniodawcy - udostępniane koordynatorowi zespołu badawczego.

Poprawka 162
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zwiększenia przejrzystości 
należy opublikować nazwiska ekspertów, 
którzy wspomogli Komisję lub stosowne 
organy finansujące w realizacji niniejszego 

(17) W celu zwiększenia przejrzystości 
należy opublikować nazwiska ekspertów, 
którzy wspomogli Komisję lub stosowne 
organy finansujące w realizacji niniejszego 
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rozporządzenia. Jeżeli publikacja nazwiska 
zagrażałaby bezpieczeństwu lub 
integralności eksperta lub stanowiłaby 
nieuzasadnione naruszenie jego 
prywatności, Komisja lub organy 
finansujące powinny mieć możliwość 
powstrzymania się od publikacji nazwiska.

rozporządzenia. Jeżeli publikacja nazwiska 
zagrażałaby bezpieczeństwu lub 
integralności eksperta lub stanowiłaby 
nieuzasadnione naruszenie jego 
prywatności, wyjątkowo Komisja lub 
organy finansujące mogą powstrzymać się 
od publikacji nazwiska.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta sprzyja przejrzystości, ograniczając do wyjątkowych przypadków 
niepublikowanie nazwisk ekspertów.

Poprawka 163
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy.

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania i otwartego dostępu lub 
innych warunków upowszechniania w 
dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla 
Europy lub leżących w jej publicznym 
interesie. Konieczne jest położenie 
większego nacisku na wykorzystanie i 
upowszechnianie na możliwie największą 
skalę wiedzy wytworzonej dzięki 
wspieranej działalności, w tym wiedzy 
wytworzonej w poprzednich programach 
ramowych, a nawet wykorzystanie tej 
wiedzy do celów komercyjnych i 
społecznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Zasady uczestnictwa w programie„Horyzont 2020” powinny przewidywać, że wiedza 
wytworzona dzięki badaniom naukowym finansowanym przez UE (jak np. wyniki badań, 
metody, przedmioty, dane naukowe itp.) powinna być publicznie udostępniana i szeroko 
upowszechniana (z zastrzeżeniem uzasadnionych roszczeń do praw własności intelektualnej 
osób, które tę wiedzę wytworzyły); dzięki temu opinia publiczna będzie miała gruntowną 
wiedzę, obywatele UE, jej przedsiębiorstwa i MŚP będą asymilować innowacje oraz zostanie 
zapewniony wzrost gospodarczy i rozwój społeczny w UE.

Poprawka 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy.

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy.
Konieczne jest położenie większego 
nacisku na wykorzystanie i 
upowszechnianie na możliwie największą 
skalę wiedzy wytworzonej dzięki 
wspieranej działalności, uznając 
znaczenie ochrony własności 
intelektualnej.

Or. en

Poprawka 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy.

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania, upowszechniania lub 
licencjonowania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy lub w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego; przepisy te nie naruszają 
praw własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy.

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności przepisy dotyczące 
otwartego dostępu do wyników i danych 
lub dodatkowych warunków 
upowszechniania, wykorzystania lub 
licencjonowania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy lub 
leżących w jej publicznym interesie.

Or. en
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Poprawka 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy.

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania, upowszechniania lub 
licencjonowania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy lub w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zwiększenie korzyści społecznych badań naukowych finansowanych 
przez UE. W przypadku głównych wyzwań społecznych, takich jak zdrowie, w nadrzędnym 
interesie publicznym leży szybkie i szerokie upowszechnienie wyników oraz powszechny 
dostęp do produktów pionierskich badań.

Poprawka 168
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania, upowszechniania lub 
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strategicznym znaczeniu dla Europy. licencjonowania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy lub w 
przypadku nadrzędnego interesu 
publicznego.

Or. en

Poprawka 169
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków 
wykorzystania w dziedzinach o 
strategicznym znaczeniu dla Europy.

(19) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania wyników 
w celu zapewnienia stosownej ochrony, 
wykorzystania i upowszechniania tych 
wyników przez uczestników, 
w szczególności w odniesieniu do 
możliwości dodatkowych warunków
wolnego dostępu, upowszechniania lub
wykorzystania w dziedzinach 
o strategicznym znaczeniu dla Europy.

Or. es

Uzasadnienie

Wiedza powstała w wyniku badań finansowanych przez UE powinna być szerzej dostępna, tak 
aby wyniki mogły zostać wykorzystane dla dobra całego społeczeństwa, a nie tylko 
w ograniczonym prywatnym zakresie.

Poprawka 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Wszystkie badania naukowe i 
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innowacje opierają się na możliwości 
otwartego dostępu do informacji 
naukowych, dzielenia się nimi oraz ich 
wykorzystywania przez naukowców, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
obywateli. Aby zintensyfikować 
przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy, 
darmowy otwarty dostęp online do 
publikacji naukowych, już przewidziany w 
siódmym programie ramowym, powinien 
stanowić regułę dotyczącą publikacji 
naukowych finansowanych ze środków 
publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Ponadto w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy 
zapoczątkować praktykę zapewnienia 
otwartego dostępu do danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych ze środków 
publicznych, aby do 2020 r. regułą stał się 
otwarty dostęp do takich danych.

Or. en

Poprawka 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Aby zwiększyć przejrzystość, 
Komisja lub właściwy organ publiczny 
podejmuje działania w celu ujawnienia, 
na wniosek obywateli UE lub ich 
bezpośrednio wybranych przedstawicieli, 
szczegółów projektów realizowanych w 
ramach tego programu.

Or. en

Poprawka 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Należy ustanowić dodatkowe 
warunki wykorzystania i upowszechniania 
wyników dotyczących technologii, które 
potencjalnie mogą odpowiadać na główne 
wyzwania społeczne, na przykład 
opracowanie nowej technologii medycznej 
(np. lek, diagnostyka, szczepionka) lub 
technologii na rzecz zwalczania zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Wszystkie badania naukowe i 
innowacje opierają się na możliwości 
otwartego dostępu do informacji 
naukowych, dzielenia się nimi oraz ich 
wykorzystywania przez naukowców, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
obywateli. Należy jednak przestrzegać 
prawa własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Na etapie wyboru wniosków 
kryterium oddziaływania powinno 
obejmować potencjalny zasięg 
upowszechniania i dostępności publicznej 
wyników badań naukowych i danych, przy 
czym pierwszeństwo należy przyznawać 
projektom zakładającym potencjalnie 
szersze upowszechnianie i wykorzystanie.

Or. en

Poprawka 175
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19d) Należy zachęcać do ustanawiania 
grupowania patentów, aby umożliwić 
dzielenie się opatentowanymi danymi 
naukowymi i zwiększyć wspólne wysiłki 
oraz współpracę badawczo-rozwojową 
dotyczącą konkretnych potrzeb 
technologicznych. Mechanizm ten byłby 
szczególnie odpowiedni w odniesieniu do 
technologii, które są zarówno złożone, jak 
i kosztowne; dzięki temu mechanizmowi 
możliwe byłoby unikanie blokowania 
badań naukowych z powodu sytuacji, w 
których mnóstwo rozwiązań jest 
chronionych patentem.

Or. en

Poprawka 176
Peter Skinner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Programy ukierunkowane na 
rozszerzenie zarówno obecnie trwających, 
jak i planowanych badań innowacyjnych 
należy dostosować, tak aby badania 
jądrowe znalazły się wśród możliwych do 
zgłoszenia kategorii badań. Należy 
rozbudować przepisy dotyczące udziału w 
programie Eureka Eurostars i działaniach 
Marie Curie, tak aby mogły w nich 
uczestniczyć MŚP biorące udział w 
badaniach jądrowych.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP mają kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki, lecz często ich udział w 
badaniach jądrowych jest niewystarczający. Istotne jest, aby określone unijne programy 
stworzone dla poprawy sytuacji MŚP nie wykluczały z udziału przedsiębiorstw 
zaangażowanych w badania jądrowe.

Poprawka 177
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa również 
zasady dotyczące upowszechniania
wyników.

Niniejsze rozporządzenie określa również 
zasady dotyczące wykorzystania i 
upowszechniania wyników.

Or. en

Poprawka 178
Francesco De Angelis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ finansujący może ustanowić 
przepisy odbiegające od przepisów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe], jeżeli 
przewiduje to akt podstawowy lub, z 
zastrzeżeniem zgody Komisji, wymagają 
tego jego szczególne potrzeby operacyjne.

3. EIT może ustanowić przepisy 
odbiegające od przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu lub 
rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe], jeżeli 
przewiduje to akt podstawowy lub, z 
zastrzeżeniem zgody Komisji, wymagają 
tego jego szczególne potrzeby operacyjne, 
w szczególności w odniesieniu do praw 
własności, praw dostępu oraz 
wykorzystania i upowszechniania 
wyników.

Or. it

Uzasadnienie

Sprawą podstawowej wagi jest, aby EIT była częściowo niezależna w zarządzaniu w zakresie 
swoich kompetencji, oraz w dziedzinie zagadnień związanych z własnością intelektualną oraz 
upowszechnianiem i wykorzystywaniem wyników.

Poprawka 179
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ finansujący może ustanowić 
przepisy odbiegające od przepisów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe], jeżeli 
przewiduje to akt podstawowy lub, z 
zastrzeżeniem zgody Komisji, wymagają 
tego jego szczególne potrzeby operacyjne.

3. EIT może ustanowić przepisy 
odbiegające od przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu lub 
rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe], jeżeli 
przewiduje to akt podstawowy lub, z 
zastrzeżeniem zgody Komisji, wymagają 
tego jego szczególne potrzeby operacyjne.

Or. de
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Uzasadnienie

Jeden z najważniejszych postulatów w odniesieniu do uproszczenia, będący również wynikiem 
odpowiedniej procedury konsultacyjnej, dotyczył zapewnienia jednolitych zasad uczestnictwa 
we wszystkich liniach programowych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków 
programu „Horyzont 2020”. Dotyczy to w głównej mierze przejrzystości i otwartości 
procedur, przepisów prawa ochronnego i warunków finansowania. Postulat ten zostaje tu 
spełniony poprzez wprowadzenie jednego konkretnego wyjątku.

Poprawka 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (1 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „działanie” oznacza projekt;

Or. en

Poprawka 181
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

4) „istniejąca wiedza i prawa ochronne” to
wszelkie dane, know-how lub informacje, 
bez względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) są 
własnością uczestników przed ich 
przystąpieniem do umowy w sprawie 
finansowania lub (ii) powstały bez 
związku z działaniem i zostały włączone 
do działania przez uczestnika, który jest 
posiadaczem tych praw, oraz które (iii) w 
obydwu przypadkach – (i) i (ii) – są
niezbędne, aby zrealizować działanie lub 
skorzystać z jego wyników;
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Or. de

Uzasadnienie

Pod względem definicji istniejącej wiedzy i praw ochronnych program „Horyzont 2020” nie 
powinien odbiegać od 7. programu ramowego w zakresie badań naukowych.

Poprawka 182
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania lub przed 
wystosowaniem wniosku, który złożono 
przed przystąpieniem do akcji oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42 i (iii) są niezbędne do przeprowadzenia 
działania pośredniego lub do 
wykorzystania wyników działania 
pośredniego;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe zmiany zaproponowali koordynatorzy DESCA.

Poprawka 183
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie (4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
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dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania lub o które się 
zwrócono przez przystąpieniem do 
działania oraz (ii) są określone przez 
uczestników zgodnie z art. 42, a także (iii) 
które są niezbędne do przeprowadzenia 
działania pośredniego lub do 
wykorzystania wyników działania 
pośredniego;

Or. en

Poprawka 184
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

4) „istniejąca wiedza i prawa ochronne” to
wszelkie dane, know-how lub informacje, 
bez względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) są 
własnością uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są
niezbędne do realizacji działania 
pośredniego lub do wykorzystania 
wyników działania pośredniego, a także 
(iii) są określone przez uczestników 
zgodnie z art. 42;

Or. de

Uzasadnienie

Dodane tu kryterium okazało się niezbędne w bieżącym programie ramowym.
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Poprawka 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42 i są niezbędne do przeprowadzenia 
działania pośredniego lub do 
wykorzystania wyników działania 
pośredniego;

Or. en

Poprawka 186
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania, (ii) są 
niezbędne do przeprowadzenia działania 
pośredniego lub do wykorzystania 
wyników działania pośredniego oraz (iii) 
są określone przez uczestników zgodnie z 
art. 42;

Or. en
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Poprawka 187
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

(4) „istniejąca wiedza” oznacza wymierne 
zasoby, takie jak prototypy, oraz wszelkie 
dane, know-how lub informacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, a 
także wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które (i) znajdują 
się w posiadaniu uczestników przed ich 
przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

Or. en

Poprawka 188
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (4 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) „niezbędny dostęp” oznacza:
a) w odniesieniu do przeprowadzenia 
działania:
dostęp jest niezbędny, jeśli bez przyznania 
prawa dostępu realizacja zadań 
przydzielonych odbiorcy byłaby 
niemożliwa, znacznie opóźniona lub 
wymagałaby istotnych dodatkowych 
zasobów finansowych lub ludzkich;
b) w odniesieniu do wykorzystania 
własnych wyników:
dostęp jest niezbędny, jeśli bez przyznania 
prawa dostępu wykorzystanie własnych 
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wyników byłoby niemożliwe z punktu 
widzenia technicznego lub prawnego;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe zmiany zaproponowali koordynatorzy DESCA.

Poprawka 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (5 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „eksperymentalne prace rozwojowe” 
oznaczają nabywane, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 
wiedzy i umiejętności w obszarze nauki, 
technologii, biznesu lub innych 
odpowiednich obszarach, na potrzeby 
opracowywania planów i systemów lub 
projektów w odniesieniu do nowych, 
zmienionych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług, w tym działań takich 
jak przygotowywanie prototypów, 
produkcja eksperymentalna, testowanie, 
demonstracja, pilotaż i powielanie 
rynkowe;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę różnicę w finansowaniu, która ma zostać ustanowiona w tym 
rozporządzeniu, różnica ta powinna być oparta na spójnej definicji bazującej na uznanej 
koncepcji rozróżniania między działalnością badawczą a działalnością bliższą rynkowi.
Definicja „rozwoju eksperymentalnego” zawarta w obowiązujących wspólnotowych zasadach 
ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 
(2006/C 323/01) wydaje się najbardziej odpowiednia.
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Poprawka 190
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (5 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „zaproszenie do składania 
wniosków” oznacza ogłoszenie o 
przyjmowaniu wniosków w sprawie badań 
naukowych;

Or. en

Poprawka 191
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (5 b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) „niezbędny dostęp” oznacza: w 
odniesieniu do przeprowadzenia działania 
dostęp jest niezbędny, jeśli bez przyznania 
prawa dostępu do wyników lub istniejącej 
wiedzy realizacja zadań przydzielonych 
uczestnikowi będącemu odbiorcą byłaby 
niemożliwa, znacznie opóźniona lub 
wymagałaby istotnych dodatkowych 
zasobów finansowych lub ludzkich; w 
odniesieniu do wykorzystania wyników 
dostęp jest niezbędny, jeśli bez przyznania 
prawa dostępu do wyników lub istniejącej 
wiedzy wykorzystanie wyników byłoby 
niemożliwe z punktu widzenia 
technicznego lub prawnego;

Or. en

Uzasadnienie

„Niezbędny”: należy zdefiniować ten termin, ponieważ uzasadnieniem wniosków uczestników 
o uzyskanie prawa dostępu jest fakt, że wyniki lub istniejąca wiedza jest im niezbędna.
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Poprawka 192
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (5 c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) „konsorcjum” oznacza grupę 
uczestników, którzy uzgadniają, że będą 
pracować razem w celu przedłożenia 
wniosku, a następnie ewentualnie 
pracować w ramach działania;
konsorcjum składa się z koordynatora i 
partnerów działania;

Or. en

Poprawka 193
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (6)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „działania koordynacyjne i 
wspierające” oznaczają działanie 
składające się przede wszystkim ze 
środków towarzyszących, takie jak 
upowszechnianie, podnoszenie 
świadomości i komunikacja, tworzenie 
sieci kontaktów, usługi wsparcia lub 
koordynacji, dialog polityczny i wzajemne 
uczenie się oraz badania, w tym badania 
projektowe na potrzeby nowej 
infrastruktury;

(6) „działania koordynacyjne i 
wspierające” oznaczają działanie 
składające się przede wszystkim ze 
środków towarzyszących, takie jak 
upowszechnianie, podnoszenie 
świadomości i komunikacja, tworzenie 
sieci kontaktów, usługi wsparcia lub 
koordynacji, udział w działaniach 
normalizacyjnych, dialog polityczny i 
wzajemne uczenie się oraz badania, w tym 
badania projektowe na potrzeby nowej 
infrastruktury;

Or. en

Uzasadnienie

Uczestników należy zachęcać do wprowadzania wyników badań do działań normalizacyjnych 
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i odwrotnie. Normalizacja odgrywa istotną rolę w upowszechnianiu wyników badań.

Poprawka 194
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (6 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „koordynator” kieruje konsorcjum i 
wnioskiem/ projektem oraz je 
reprezentuje, pełniąc rolę punktu 
kontaktowego w relacjach z Komisją;

Or. en

Poprawka 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „upowszechnianie” oznacza publiczne 
ujawnienie wyników przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków (inaczej 
niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania 
wyników), w tym poprzez publikację w 
dowolnym medium;

(7) „upowszechnianie” oznacza publiczne 
ujawnienie wyników przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków (inaczej 
niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania 
wyników), w tym poprzez publikację w 
dowolnym medium artykułów 
przedstawiających wyniki badań, jak np. 
publikacji naukowych w recenzowanych 
naukowo czasopismach;

Or. en

Uzasadnienie

Publikowanie wyników badań jest istotnym elementem metodologii naukowej. Jeśli w 
publikacjach opisuje się eksperymenty lub obliczenia, muszą one zawierać wystarczającą 
ilość szczegółów, tak aby niezależny naukowiec mógł powtórzyć eksperyment lub wyliczenia w 
celu sprawdzenia wyników.
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Poprawka 196
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „upowszechnianie” oznacza publiczne 
ujawnienie wyników przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków (inaczej 
niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania 
wyników), w tym poprzez publikację w 
dowolnym medium;

(7) „upowszechnianie” oznacza publiczne 
ujawnienie wyników przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków (inaczej 
niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania 
wyników), w tym poprzez opublikowanie 
pracy w dowolnym medium;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „opis i analiza badania oraz interpretacja jego wyników” ogranicza 
koncepcję i treść publikacji. Definicja „opublikowanie pracy” jest bardziej pojemna i może 
zawierać inne potencjalne rodzaje publikacji oraz nie ogranicza niepotrzebnie zakresu.

Poprawka 197
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „upowszechnianie” oznacza publiczne 
ujawnienie wyników przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków (inaczej 
niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania 
wyników), w tym poprzez publikację w 
dowolnym medium;

(7) „upowszechnianie” oznacza publiczne 
ujawnienie wyników przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków (inaczej 
niż w rezultacie ochrony lub wykorzystania 
wyników), w tym poprzez publikacje w 
dowolnym medium;

Or. en

Poprawka 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „eksperymentalne prace rozwojowe” 
oznaczają nabywanie, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 
wiedzy i umiejętności w obszarze nauki, 
technologii, biznesu lub innych 
odpowiednich obszarach, na potrzeby 
opracowywania planów i systemów lub 
projektów w odniesieniu do nowych, 
zmienionych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług; mogą one także 
obejmować na przykład inne czynności 
mające na celu definiowanie pojęciowe, 
planowanie oraz dokumentowanie 
nowych produktów, procesów lub usług;
do czynności tych można zaliczyć 
tworzenie projektów, rysunków, planów 
oraz innej dokumentacji pod warunkiem, 
że nie jest ona przeznaczona do celów 
komercyjnych; działania te obejmują 
również opracowywanie prototypów i 
projektów pilotażowych, które można 
wykorzystać do celów komercyjnych, w 
przypadku gdy prototyp z konieczności jest 
produktem końcowym do wykorzystania 
do celów komercyjnych, a jego produkcja 
jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie 
do celów demonstracyjnych i 
dowodowych; w przypadku późniejszego 
wykorzystania projektów 
demonstracyjnych lub pilotażowych do 
celów komercyjnych wszelkie dochody 
pochodzące z takiego wykorzystania 
należy odjąć od kosztów 
kwalifikowalnych; do otrzymania pomocy 
kwalifikuje się także działalność związana 
z produkcją eksperymentalną oraz 
testowaniem produktów, procesów i usług 
pod warunkiem, że nie są one 
wykorzystywane ani przekształcane z 
myślą o zastosowaniach przemysłowych 
lub komercyjnych; eksperymentalne prace 
rozwojowe nie obejmują rutynowych i 
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okresowych zmian wprowadzanych do 
produktów, linii produkcyjnych, procesów 
wytwórczych, istniejących usług oraz 
innych operacji w toku, nawet jeśli takie 
zmiany mają charakter ulepszeń;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zaczerpnięta ze wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na 
działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

Poprawka 199
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „wykorzystanie wyników” oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie 
wykorzystywanie wyników do celów 
związanych z dalszą działalnością 
badawczą lub rozwojem, produkcją i 
wprowadzeniem na rynek produktu bądź 
metody, albo też opracowaniem i 
udostępnieniem usługi, pominąwszy 
działalność, której dotyczy działanie 
pośrednie;

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie wyników musi zostać zdefiniowane, gdyż element ten ma szczególne znaczenie 
w ramach nowego podejścia do innowacji w związku z programem „Horyzont 2020”.

Poprawka 200
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7 a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „sprawiedliwe i rozsądne warunki” 
oznaczają warunki finansowe i inne, 
uwzględniające specyficzne okoliczności 
związane z wnioskiem o dostęp, w 
szczególności rzeczywistą lub potencjalną 
wartość nowej lub istniejącej wiedzy, 
której dotyczy wniosek o dostęp, bądź 
zakres, czas trwania lub wszelkie inne 
cechy przewidzianego sposobu 
wykorzystania;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „sprawiedliwe i rozsądne”(wynagrodzenie/ warunki) jest stosowane w 
rozporządzeniu, ale nie wyłącznie w odniesieniu do dostępu. Poprawka powinna być 
obiektywna i mieć zaproponowane brzmienie.

Poprawka 201
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „sprawiedliwe i rozsądne warunki” 
oznaczają odpowiednie warunki, w tym 
możliwe warunki finansowe, 
uwzględniające specyficzne okoliczności 
związane z wnioskiem o dostęp, które 
mogą być określone przez rzeczywistą lub 
potencjalną wartość wyników lub 
istniejącej wiedzy, których dotyczy 
wniosek o dostęp, bądź zakres, czas 
trwania lub inne cechy przewidzianego 
sposobu wykorzystania;

Or. en

(W odniesieniu do poprawki 20; PE489.632v01-00)
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Poprawka 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „wykorzystanie” oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie zastosowanie 
wyników do dalszej działalności 
badawczej, innej niż działalność objęta 
danym działaniem pośrednim, w celu 
opracowania, stworzenia i wprowadzenia 
do obrotu produktu lub procesu bądź w 
celu stworzenia i świadczenia usługi;

Or. en

Poprawka 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „wykorzystać/wykorzystanie” oznacza 
bezpośrednie zastosowanie wyników w 
celu opracowania, stworzenia i 
wprowadzenia do obrotu produktu lub 
procesu bądź w celu stworzenia i 
świadczenia usługi;

Or. en

Poprawka 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE



PE492.762v01-00 62/167 AM\907542PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7 b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) „sprawiedliwe i rozsądne warunki” 
oznaczają warunki, w tym warunki 
nieodpłatnego udzielania, uwzględniające 
specyficzne okoliczności wniosku o dostęp 
lub zakres, czas trwania lub inne cechy 
przewidzianego sposobu wykorzystania;

Or. en

Poprawka 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „podmiot prawny” oznacza
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i 
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych;

(10) „podmiot prawny” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub osobę prawną 
utworzoną na mocy prawa krajowego, 
unijnego lub międzynarodowego, która 
posiada osobowość prawną oraz zdolność 
do czynności prawnych;

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie definicji podmiotu prawnego i zniesienie wątpliwości co do tego, czy osoba 
fizyczna jest również uznawana za podmiot prawny w Horyzoncie 2020. Zaproponowana 
definicja jest zgodna z definicją stosowaną w zasadach udziału w 7PR.

Poprawka 206
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych;

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, 
uniwersytety i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych;

Or. en

Poprawka 207
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i 
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych;

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i 
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych; w zakres definicji 
wchodzą organizacje non-profit i 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 208
Francisco Sosa Wagner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych;

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze,
uniwersytety lub organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, obejmujące 
każdą osobę fizyczną lub osobę prawną 
utworzoną na mocy prawa krajowego, 
unijnego lub międzynarodowego, która 
posiada osobowość prawną oraz zdolność 
do czynności prawnych;

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o podkreślenie szczególnej roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, co ułatwi kontakty między naukowcami 
i społeczeństwem.

Poprawka 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i 
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych;

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i 
uniwersytety lub inne instytucje badawcze 
i zajmujące się innowacjami, obejmujące 
każdą osobę fizyczną lub osobę prawną 
utworzoną na mocy prawa krajowego, 
unijnego lub międzynarodowego, która 
posiada osobowość prawną oraz zdolność 
do czynności prawnych;

Or. en
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Poprawka 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i 
uniwersytety, obejmujące każdą osobę 
fizyczną lub osobę prawną utworzoną na 
mocy prawa krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych;

(10) „podmiot prawny” oznacza 
przedsiębiorstwa, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, ośrodki 
badawcze i uniwersytety, obejmujące 
każdą osobę fizyczną lub osobę prawną 
utworzoną na mocy prawa krajowego, 
unijnego lub międzynarodowego, która 
posiada osobowość prawną oraz zdolność 
do czynności prawnych;

Or. en

Poprawka 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (10 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „podmiot prawny non-profit” 
oznacza podmiot prawny, który na mocy 
prawa nie ma celu zarobkowego lub który 
ma prawny lub statutowy zakaz 
dystrybucji zysku lub który jest uznawany 
jako taki przez organy krajowe, unijne lub 
międzynarodowe;

Or. en

Poprawka 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)



PE492.762v01-00 66/167 AM\907542PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę, informacje, przedmioty i inne 
konkretne wyniki, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej, takie jak prawo 
autorskie, prawo do wzoru użytkowego, 
prawo patentowe, prawo do ochrony 
odmian roślin lub podobne formy 
ochrony, jednak z wyłączeniem danych, 
wiedzy i informacji, które uzyskuje 
uczestnik w ramach działań specjalnych, 
które pozostają poza zakresem celów tych 
działań specjalnych i nie są konieczne do 
wdrożenia i realizacji konkretnego 
projektu czy realizacji tego działania;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie wyników obejmuje także konkretne wyniki.

Poprawka 213
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę, informacje, przedmioty i inne 
konkretne wyniki, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej; do celów 
niniejszego rozporządzenia publikacji nie 
uznaje się za wyniki;
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Or. en

Poprawka 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej, takie jak prawo 
autorskie, prawo do wzoru użytkowego, 
prawo patentowe, prawo do ochrony 
odmian roślin lub podobne formy 
ochrony;

Or. en

Poprawka 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie
przedmioty i inne konkretne wyniki, dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane z nimi prawa, w tym 
prawa własności intelektualnej;

Or. en
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Uzasadnienie

Dodano do definicji konkretne wyniki w celu uniknięcia niepewności prawnej. Zmiana 
brzmienia ma także na celu wyjaśnienie znaczenia „praw powiązanych”. Powyższe zmiany 
zaproponowali koordynatorzy DESCA.

Poprawka 216
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę, informacje, przedmioty i inne 
konkretne wyniki, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

Or. en

Uzasadnienie

Należy poprawić definicję pojęcia „wyników”. Z definicji nie powinno się wyłączać publikacji 
naukowych ani próbować ograniczyć ich zakresu i istoty, podobnie nie należy ograniczać jej 
zakresu do „bezpośrednich wyników finansowania ze środków Horyzontu 2020”. Publikacja 
naukowa opiera się na wcześniejszych badaniach, publikacjach i wynikach pochodzących z 
innych doświadczeń i projektów; nie można oprzeć jej na wiedzy, która pochodziłaby 
wyłącznie z jednego konkretnego finansowania (Horyzont 2020).

Poprawka 217
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę, informacje i publikacje, bez 
względu na ich formę lub charakter, 
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czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

niezależnie od tego, czy mogą być one 
chronione, czy nie, powstałe podczas 
działania, a także wszelkie powiązane 
prawa, w tym prawa własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 218
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie
namacalne lub nienamacalne wyniki 
działania, takie jak dane, wiedzę i 
informacje, bez względu na ich formę lub 
charakter, niezależnie od tego, czy mogą 
być one chronione, czy nie, powstałe 
podczas działania, a także wszelkie 
powiązane prawa, w tym prawa własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 219
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, w tym prawa 
własności intelektualnej;
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Or. en

Poprawka 220
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę i informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

(15a) „wyniki” oznaczają wszelkie dane, 
wiedzę, informacje, przedmioty i inne 
konkretne wyniki, bez względu na ich 
formę lub charakter, niezależnie od tego, 
czy mogą być one chronione, czy nie, 
powstałe podczas działania, a także 
wszelkie powiązane prawa, w tym prawa 
własności intelektualnej;

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 23, PE489.632v01-00)

Uzasadnienie

Zarówno pozytywne, jak i negatywne wyjaśnienie pojęcia wyników grozi wzajemnym 
powieleniem obu definicji. W ten sposób unikamy niepotrzebnej niepewności prawnej.

Poprawka 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „zwyczajowe praktyki księgowe” 
oznaczają zasady i sposoby księgowości 
stosowane zwykle i w sposób oczywisty 
przez uczestnika w celu udziału w 
krajowych lub regionalnych, publicznych 
programach badań i innowacji 
analogicznych do Horyzontu 2020;

Or. en
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Poprawka 222
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „wykorzystanie” oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie zastosowanie 
wyników do dalszej działalności 
badawczej, innej niż działalność objęta 
danym działaniem pośrednim, lub w 
drodze eksploatacji, w tym m.in. 
opracowania, stworzenia i wprowadzenia 
do obrotu produktu lub procesu bądź w 
celu stworzenia i świadczenia usługi;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe zmiany zaproponowali koordynatorzy DESCA.

Poprawka 223
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „MŚP” oznaczają 
mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie 
przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 
Komisji z dnia 6 maja 2003 r.
2003/361/WE w sprawie definicji mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw1;
__________________
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Or. en
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Poprawka 224
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (15 b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) „zrównoważony, otwarty dostęp” 
oznacza, że fundusze z dotacji w ramach 
Horyzontu 2020 lub inne fundusze czy 
modele biznesowe zastosowano w celu 
pokrycia pełnych kosztów publikacji i 
udostępnienia w Internecie wybitnych 
artykułów naukowych, które opisują, 
interpretują lub analizują dane, wiedzę 
lub informacje uzyskane z badań 
finansowanych z Horyzontu 2020, przy 
jednoczesnym uznaniu, że reputacja 
publikacji badawczych jako takich może 
czasem być uznana za wspieranie 
doskonałości oraz że uczestników 
projektów finansowanych z Horyzontu 
2020 nie należy stawiać w gorszej sytuacji 
poprzez zmuszanie ich do publikowania w 
formatach, których jakość uznaje się za 
gorszą;

Or. en

Poprawka 225
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (17 a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) "doskonałość" to taka ocena jakości 
warsztatu badawczego obsługiwanego 
przez dobrze przygotowany personel 
badawczy i naukowy, która gwarantuje 
najlepsze praktycznie rozwiązanie celu 
badawczego i uzyskanie maksymalnej 
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ilości nowych informacji przy 
minimalnych kosztach.

Or. pl

Uzasadnienie

Pojęcie "doskonałość" można traktować w sposób subiektywny i dlatego ekspert opiniujący 
winien mieć konkretne wytyczne.

Poprawka 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla celów niniejszego rozporządzenia 
podmiot nieposiadający osobowości 
prawnej na mocy stosownych przepisów 
krajowych uważa się za podmiot prawny 
pod warunkiem, że spełniono warunki 
określone w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/2012 [rozporządzenie finansowe].

3. Dla celów niniejszego rozporządzenia 
podmiot nieposiadający osobowości 
prawnej na mocy stosownych przepisów 
krajowych uważa się za podmiot prawny 
pod warunkiem, że spełniono warunki 
określone w art. 114, ust. 2 lit. a)
rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe] oraz art. 174 a 
przepisów wykonawczych do tego 
rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

W kwestii osobowości prawnej, ze względu na odmienne przepisy prawne obowiązujące w 
każdym państwie członkowskim, w celu bardziej precyzyjnego określenia zakresu stosowania 
art. 2 ust. 3 oraz uniknięcia jakichkolwiek problemów związanych z interpretacją, należy 
umieścić w tym ustępie wyraźne odniesienie do art. 114 ust. 2 lit. a) obecnego rozporządzenia 
finansowego oraz do art. 174 a przepisów wykonawczych.

Poprawka 227
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do celów ust. 10 stosuje się 
uproszczone zasady do organów 
publicznych, jeżeli chodzi o osobowość 
prawną.

Or. en

Poprawka 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Definicje OECD dotyczące poziomu 
gotowości technologii (TRL) zostaną 
uwzględnione w klasyfikacji działań z 
zakresu badań technologicznych, 
opracowywania produktu i demonstracji.

Or. en

Poprawka 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem warunków określonych w 
umowach, decyzjach lub kontraktach 
wykonawczych, zachowuje się poufność 
wszelkich danych, wiedzy oraz informacji 
przekazywanych w ramach działania jako 
poufne, z należytym uwzględnieniem 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
informacji niejawnych.

Z zastrzeżeniem warunków określonych w 
umowach, decyzjach lub kontraktach 
wykonawczych, instytucje i organy oraz 
uczestnicy działania zachowują poufność 
wszelkich danych, wiedzy oraz informacji 
przekazywanych w ramach działania jako 
poufne, z należytym uwzględnieniem 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
informacji niejawnych.
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Or. en

Poprawka 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem warunków określonych w 
umowach, decyzjach lub kontraktach 
wykonawczych, zachowuje się poufność 
wszelkich danych, wiedzy oraz informacji 
przekazywanych w ramach działania jako 
poufne, z należytym uwzględnieniem 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
informacji niejawnych.

Z zastrzeżeniem warunków określonych w 
umowach, decyzjach lub kontraktach 
wykonawczych, unijne instytucje i organy 
oraz uczestnicy działania zachowują
poufność wszelkich danych, wiedzy oraz 
informacji przekazywanych w ramach 
działania jako poufne, z należytym 
uwzględnieniem wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony informacji 
niejawnych.

Or. en

Poprawka 231
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 3, Komisja na 
żądanie udostępnia instytucjom i organom 
Unii, każdemu państwu członkowskiemu 
lub państwu stowarzyszonemu wszelkie 
posiadane przez nią użyteczne informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii, pod warunkiem spełnienia obu 
następujących warunków:

Bez uszczerbku dla art. 3, Komisja na 
żądanie udostępnia instytucjom i organom 
Unii, każdemu państwu członkowskiemu 
lub państwu stowarzyszonemu wszelkie 
posiadane przez nią użyteczne informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii i przed rozpowszechnieniem 
informacji, Komisja systematycznie 
zasięga u danych uczestników opinii, pod 
warunkiem spełnienia obu następujących 
warunków:
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Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować warunki rozpowszechniania „użytecznych informacji”, gdyż mogłoby to 
spowodować trudności w zakresie poufności.

Poprawka 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 3, Komisja na 
żądanie udostępnia instytucjom i organom 
Unii, każdemu państwu członkowskiemu
lub państwu stowarzyszonemu wszelkie 
posiadane przez nią użyteczne informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii, pod warunkiem spełnienia obu 
następujących warunków:

Bez uszczerbku dla art. 3, Komisja na 
żądanie udostępnia instytucjom i organom 
Unii, każdemu państwu członkowskiemu,
państwu stowarzyszonemu, obywatelom 
Unii lub ich bezpośrednio wybranemu 
reprezentantowi wszelkie posiadane przez 
nią użyteczne informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii, pod 
warunkiem spełnienia obu następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odnośne informacje są istotne z punktu 
widzenia polityki publicznej;

a) odnośne informacje są istotne z punktu 
widzenia celów polityki publicznej i 
wspierania interesu publicznego;

Or. en
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Poprawka 234
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnicy nie przedstawili należycie 
uzasadnionych i wystarczających 
powodów nieudostępnienia odnośnych 
informacji.

b) po uprzednim zawiadomieniu przez 
Komisję o zamiarze udostępnienia 
informacji uczestnicy nie przedstawili 
należycie uzasadnionych i wystarczających 
powodów nieudostępnienia odnośnych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ogłoszenie przez Komisję informacji o wynikach uczestników stwarza wyzwania nie tylko w 
dziedzinie poufności, ale także własności intelektualnej i bezpieczeństwa zobowiązań.
Uczestnicy muszą zatem mieć możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec udzielenia pewnych 
informacji, jeżeli takie udzielenie ma im przynieść szkodę. Tymczasem, rozsądnie rzecz 
biorąc, nie mogą wyrazić sprzeciwu wobec udzielenia informacji, jeżeli nie zostaną 
zawiadomieni o odnośnym zamiarze.

Poprawka 235
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań związanych z
działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” w 
ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” Komisja może udostępniać 
instytucjom i organom Unii lub organom 
krajowym państw członkowskich wszelkie 
posiadane przez nią użyteczne informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 

W przypadku działań związanych z celem 
szczegółowym „Ochrona wolności i 
bezpieczeństwa Europy” Komisja może 
udostępniać instytucjom i organom Unii 
lub organom krajowym państw 
członkowskich wszelkie posiadane przez 
nią użyteczne informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii.
Obowiązujące w Komisji zasady dotyczące 
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Unii. bezpieczeństwa należy włączyć do 
odpowiedniej umowy o udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań związanych z
działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” w 
ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” Komisja może udostępniać 
instytucjom i organom Unii lub organom 
krajowym państw członkowskich wszelkie 
posiadane przez nią użyteczne informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii.

W przypadku działań związanych z
działalnością w filarze „Wyzwania 
społeczne” Komisja może udostępniać 
instytucjom i organom Unii lub organom 
krajowym państw członkowskich wszelkie 
posiadane przez nią użyteczne informacje 
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii.

Or. en

Poprawka 237
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań związanych z 
działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
Komisja może udostępniać instytucjom i 
organom Unii lub organom krajowym 
państw członkowskich wszelkie posiadane 
przez nią użyteczne informacje dotyczące 

W przypadku działań związanych z 
działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” i 
działaniem „Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan” w ramach 
filaru „Wyzwania społeczne” Komisja 
może udostępniać instytucjom i organom 
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wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii.

Unii lub organom krajowym państw 
członkowskich wszelkie posiadane przez 
nią użyteczne informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Względy bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego i zdrowia publicznego są 
uzasadnionymi wyjątkami i uzasadniają odstępstwa od ochrony własności intelektualnej.

Poprawka 238
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań związanych z 
działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
Komisja może udostępniać instytucjom i 
organom Unii lub organom krajowym 
państw członkowskich wszelkie posiadane 
przez nią użyteczne informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii.

W przypadku działań związanych 
z działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” 
w ramach celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” i działania „Zdrowie, 
zmiany demograficzne i dobrostan” 
w filarze „Wyzwania społeczne” Komisja 
może udostępniać instytucjom i organom 
Unii lub organom krajowym państw 
członkowskich wszelkie posiadane przez 
nią użyteczne informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o to, by ułatwić stosowanie wyników badań w ramach działania „Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan” w filarze „Wyzwania społeczne” finansowanych z funduszy 
europejskich przez organy Unii lub władze krajowe państw członkowskich w definiowaniu ich 
działań i strategii politycznych.
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Poprawka 239
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań związanych z 
działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
Komisja może udostępniać instytucjom i 
organom Unii lub organom krajowym 
państw członkowskich wszelkie posiadane 
przez nią użyteczne informacje dotyczące 
wyników osiągniętych przez uczestnika, 
który otrzymał finansowanie Unii.

W przypadku działań związanych z 
działaniem „Bezpieczne społeczeństwa” w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
Komisja może udostępniać instytucjom i 
organom Unii lub organom krajowym 
państw członkowskich wszelkie użyteczne 
informacje będące w jej dyspozycji,
dotyczące wyników osiągniętych przez 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii.

Or. en

Poprawka 240
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja Europejska udostępnia 
potencjalnym uczestnikom przewodnik 
szczegółowo wyjaśniający procedurę 
selekcji. Oprócz wagi poszczególnych 
kryteriów wyboru przewodnik ten opisuje 
najczęstsze błędy skutkujące odrzuceniem 
wniosku, zwłaszcza wniosków składanych 
przez MŚP, oraz sposoby uniknięcia tych 
błędów. W miarę możliwości informacje te 
udostępnia się już w momencie 
opublikowania pierwszego programu prac 
oraz uzupełnia w miarę zdobywania przez 
Komisję Europejską nowych doświadczeń.
Jeżeli Komisja dysponuje odpowiednimi 
środkami budżetowymi, przewodnik ten 
należy publikować we wszystkich językach 
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urzędowych. Jednak niezależnie od tego 
państwa członkowskie mają obowiązek 
zadbać o to, aby wszystkie MŚP mogły 
otrzymać jeden bezpłatny egzemplarz 
przewodnika w odpowiednim języku 
urzędowym.

Or. de

Poprawka 241
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Udostępnienie informacji zgodnie z ust. 
1 nie przenosi praw ani zobowiązań 
Komisji lub uczestników na odbiorcę 
informacji. O ile jednak takie informacje 
nie zostaną upublicznione lub 
udostępnione publicznie przez 
uczestników bądź nie zostaną przekazane 
Komisji bez zastrzeżeń dotyczących 
poufności, odbiorca informacji traktuje je 
jako poufne. W odniesieniu do informacji 
niejawnych stosuje się zasady Komisji 
dotyczące bezpieczeństwa.

2. Komisja zapewnia:

a) udostępnienie informacji zgodnie z ust. 
1 nie przenosi praw ani zobowiązań 
Komisji lub uczestników na odbiorcę 
informacji.
b) że o ile takie informacje nie zostaną 
upublicznione lub udostępnione 
publicznie przez uczestników bądź nie 
zostaną przekazane Komisji bez zastrzeżeń 
dotyczących poufności, odbiorca 
informacji traktuje je jako poufne; oraz że
c) w odniesieniu do informacji 
niejawnych stosuje się zasady Komisji 
dotyczące bezpieczeństwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Skoro Komisja udziela informacji, jej zadaniem powinno być dopilnowanie, by informacje nie 
przenosiły praw i by odbiorca traktował informacje jako poufne.

Poprawka 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Wytyczne i informacje dla potencjalnych 

uczestników
1. Komisja dopilnowuje, by wszystkim 
potencjalnym uczestnikom udostępniono 
wystarczające wytyczne i informacje, 
równolegle z publikacją pierwszego 
rocznego programu prac w ramach 
Horyzontu 2020.
2. Komisja sporządza następujące 
dokumenty w ścisłej współpracy z 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami i przyjmuje 
w drodze aktu wykonawczego zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2:
a) zasady składania wniosków, ich oceny, 
selekcji i przyznawania finansowania;
b) standardowy model umowy o udzielenie 
dotacji;
c) uregulowania dotyczące świadectw 
audytu.
3. Ponadto Komisja w ścisłej współpracy z 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami sporządza 
następujące wytyczne i dokumenty 
informacyjne oraz odpowiednio je 
rozpowszechnia:
a) wytyczne w sprawie opracowywania 
wniosków, w tym szczegółowe informacje 
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na temat procesu oceny i selekcji;
b) wytyczne dla beneficjentów;
c) przewodnik w sprawach finansowych;
d) przewodnik po prawach własności 
intelektualnej (PWI);
e) lista kontrolna dotycząca umów 
konsorcyjnych.
4. Postanowienia, które Komisja 
dostosowuje w ww. dokumentach a które 
dotyczą wykładni przepisów 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
(rozporządzenie finansowe) i niniejszego 
rozporządzenia, pozostają w mocy w 
całym okresie realizacji programu.

Or. en

Poprawka 243
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bliskie rynkowi działania finansuje się 
w pierwszym rzędzie za pomocą 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 244
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dla potrzeb obliczania wielkości 
przedsiębiorstw za uczestników działania 
uznaje się jedynie osobę prawną lub 
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fizyczną, która składa wniosek, nie 
uwzględniając jednostek dominujących, 
zależnych ani oddziałów zagranicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Celem jest ułatwienie procesu starania się o wsparcie.

Poprawka 245
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stosowny program prac może 
ograniczać uczestnictwo podmiotów 
prawnych posiadających siedzibę w
państwach trzecich w programie
„Horyzont 2020” lub jego częściach, jeżeli 
warunki uczestnictwa podmiotów 
prawnych z państw członkowskich w 
programach badawczych i innowacyjnych 
państwa trzeciego uznaje się za szkodliwe 
dla interesów Unii.

2. Stosowny program prac ogranicza i 
wyklucza uczestnictwo w programie
„Horyzont 2020” lub jego częściach:

Or. en

Poprawka 246
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stosowny program prac może 
ograniczać uczestnictwo podmiotów 
prawnych posiadających siedzibę w 
państwach trzecich w programie „Horyzont 

2. Stosowny program prac może 
ograniczać uczestnictwo podmiotów 
prawnych posiadających siedzibę w 
państwach trzecich w programie „Horyzont 
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2020” lub jego częściach, jeżeli warunki 
uczestnictwa podmiotów prawnych z 
państw członkowskich w programach 
badawczych i innowacyjnych państwa 
trzeciego uznaje się za szkodliwe dla 
interesów Unii.

2020” lub jego częściach, jeżeli warunki 
uczestnictwa podmiotów prawnych z 
państw członkowskich w programach 
badawczych i innowacyjnych państwa 
trzeciego uznaje się za szkodliwe dla 
interesów Unii. Dodatkowe zasady 
ograniczonego dostępu do Horyzontu 
2020 dla niektórych podmiotów prawnych 
w państwach trzecich lub państwach 
stowarzyszonych ustanowiono w art. 6a 
(nowy).

Or. en

Poprawka 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 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 248
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 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 
ustawodawczych, sądowych i 
administracyjnych lub nie wymaga 
zasadniczej obecności na miejscu;

Or. en

Poprawka 249
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmiotów prawnych posiadających 
siedzibę w państwach trzecich, jeżeli 
warunki uczestnictwa podmiotów 
prawnych z państw członkowskich w 
programach badawczych i innowacyjnych 
państwa trzeciego uznaje się za szkodliwe 
dla interesów Unii;

Or. en

Poprawka 250
Silvia-Adriana Ţicău

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

3. Stosowny program lub plan prac może 
wykluczać podmioty, które nie są w stanie 
dostarczyć satysfakcjonujących gwarancji 
bezpieczeństwa, w tym w odniesieniu do 
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego 
pracowników, jeżeli jest to uzasadnione 
względami ochrony.

3. Stosowny program lub plan prac może 
wykluczać podmioty, które nie są w stanie 
dostarczyć satysfakcjonujących gwarancji 
bezpieczeństwa lub ochrony własności 
intelektualnej, w tym w odniesieniu do 
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego 
pracowników, jeżeli jest to uzasadnione 
względami ochrony.

Or. ro

Poprawka 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej (EGTC) lub inny podmiot 
prawny ustanowiony na mocy prawa 
jednego z uczestniczących państw 
członkowskich może uczestniczyć w 
działaniu, pod warunkiem że jest 
utworzone przez władze i organy 
publiczne z przynajmniej dwóch państw 
uczestniczących oraz że spełniono 
warunki ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu oraz wszelkie warunki 
przewidziane w odpowiednim programie 
lub planie prac.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 EGTC może prowadzić inne działania 
szczególne w zakresie współpracy terytorialnej między swoimi członkami dla realizacji celu, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, z finansowym wsparciem Wspólnoty lub bez niego. Zgodnie z 
wnioskiem Komisji dotyczącym zmiany rozporządzenia nr 1082/2006 „EGTC może prowadzić 
inne działania szczególne w zakresie współpracy terytorialnej między swoimi członkami dla 
realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, z finansowym wsparciem Unii lub bez niego”.
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Poprawka 252
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Uczestnictwo podmiotów prawnych 
posiadających siedzibę w państwach 
trzecich w programie „Horyzont 2020” 
lub jego częściach, uzależnione jest od 
poszanowania zasady wzajemności, 
zgodnie z którą podmioty prawne 
posiadające siedzibę w UE mogą 
uczestniczyć w programach badawczych i 
innowacyjnych tych państw.

Or. fr

Poprawka 253
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Ograniczony dostęp do Horyzontu 2020 
dla niektórych podmiotów prawnych w 

państwach trzecich lub państwach 
stowarzyszonych

Należy ograniczyć udział podmiotów 
prawnych w państwach trzecich lub 
państwach stowarzyszonych, biorących 
udział w konfliktach zbrojnych lub 
konfliktach terytorialnych lub co do 
których istnieje uzasadnione podejrzenie 
łamania praw człowieka lub 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego, a także ograniczyć 
współpracę z nimi. Udział takich 
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podmiotów lub państw stowarzyszonych 
dopuszcza się tylko przy spełnieniu 
następujących kryteriów:
a) przed uzyskaniem finansowania i 
rozpoczęciem działań niebezpośrednich 
podmiot z państwa trzeciego i państwo 
stowarzyszone przedstawiają 
sprawozdanie, w którym wykażą, w jaki 
sposób fundusze i inne środki wsparcia z 
Horyzontu 2020 nie przyczyniają się do 
działań określonych w poprzednim ustępie 
oraz w jaki sposób od tych działań są 
oddzielone; Komisja przedstawia wytyczne 
dotyczące treści i metodologii tego 
sprawozdania;
b) nie można uwolnić funduszy ani 
rozpocząć działań pośrednich, dopóki 
Komisja nie zatwierdzi sprawozdania i 
jego wniosków; Komisja może 
przeprowadzić własne dochodzenie lub 
zwrócić się o kontrolę do strony trzeciej, 
jeżeli uzna to za konieczne;
c) po zakończeniu działań pośrednich lub 
w przypadku państw stowarzyszonych – co 
dwa lata – Komisja powinna przedstawić 
sprawozdanie z kontroli, w którym dokona 
oceny, czy należycie zarządzano 
funduszami i środkami wsparcia;
d) publikacje powstałe na mocy 
niniejszego artykułu powinny być 
dostępne publicznie.

Or. en

Poprawka 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w działaniu biorą udział co najmniej trzy
podmioty prawne;

a) w działaniu biorą udział co najmniej
dwa podmioty prawne;
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Or. en

Poprawka 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) każdy z podmiotów musi mieć siedzibę 
w państwie członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym;

b) każdy z tych dwóch podmiotów musi 
mieć siedzibę w państwie członkowskim 
lub państwie stowarzyszonym;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dwa z podmiotów nie mogą mieć 
siedziby w tym samym państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym;

c) podmioty nie mogą mieć siedziby w tym 
samym państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym;

Or. en

Poprawka 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszystkie trzy podmioty prawne muszą 
być od siebie niezależne w rozumieniu art. 
7.

d) muszą być od siebie niezależne w 
rozumieniu art. 7.
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Or. en

Poprawka 258
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
w przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac,
na przykład kiedy aspekt geograficzny 
i kulturalny badań prowadzonych 
w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistyki budzi szczególne 
zainteresowanie danego państwa 
członkowskiego lub kraju 
stowarzyszonego w przeciwieństwie do 
pozostałych, minimalnym warunkiem jest 
udział jednego podmiotu prawnego 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o poinformowanie Komisji lub odpowiedniego organu finansującego w celu 
zapewnienia, że przy opracowywaniu konkretnych programów i planów prac uwzględnia się 
te aspekty geograficzne i kulturowe. Udział podmiotu prawnego może być wymagany jako 
warunek minimalny.

Poprawka 259
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP,
działań w dziedzinie pierwotnej produkcji 
rolnej, dotacji na współfinansowanie 
działania oraz w uzasadnionych 
przypadkach określonych w programie lub 
planie prac, minimalnym warunkiem jest 
udział jednego podmiotu prawnego 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że regiony różnią się wzajemnie w odniesieniu do rodzaju gleby, klimatu i infrastruktury 
gospodarstwa rolnego, najlepszym rozwiązaniem może być sytuacja, w której wiele projektów 
dotyczących rolnictwa będzie właściwych, tylko jeżeli zostaną dostosowane do poziomu 
regionalnego. Przykładowo: jeżeli na danym obszarze wystąpią szkodniki, środki zwalczania 
tych szkodników należy opracować specjalnie dla tego obszaru. Jednak likwidacja 
szkodników miałaby znaczenie transgraniczne, ponieważ małe projekty badawcze i 
innowacyjne mogą powstrzymać roznoszenie się szkodników na całym kontynencie. Z tego 
względu sektor rolniczy musi podlegać przedmiotowemu ustępstwu.

Poprawka 260
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP,
działań w dziedzinie pierwotnej produkcji 
rolnej, dotacji na współfinansowanie 
działania oraz w uzasadnionych 
przypadkach określonych w programie lub 
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jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

planie prac, minimalnym warunkiem jest 
udział jednego podmiotu prawnego 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym.

Or. en

Poprawka 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP,
działań w dziedzinie produkcji rolnej i 
rozwoju obszarów wiejskich, dotacji na 
współfinansowanie działania oraz w 
uzasadnionych przypadkach określonych w 
programie lub planie prac, minimalnym 
warunkiem jest udział jednego podmiotu 
prawnego mającego siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym.

Or. en

Poprawka 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP,
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dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

działań w dziedzinie pierwotnej produkcji 
rolnej, dotacji na współfinansowanie 
działania oraz w uzasadnionych 
przypadkach określonych w programie lub 
planie prac, minimalnym warunkiem jest 
udział jednego podmiotu prawnego 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym.

Or. en

Poprawka 263
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP,
działań w dziedzinie pierwotnej produkcji 
rolnej, dotacji na współfinansowanie 
działania oraz w uzasadnionych 
przypadkach określonych w programie lub 
planie prac, minimalnym warunkiem jest 
udział jednego podmiotu prawnego 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym.

Or. en

Poprawka 264
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP, 
dotacji na współfinansowanie działania 
oraz w uzasadnionych przypadkach 
określonych w programie lub planie prac, 
minimalnym warunkiem jest udział 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań w zakresie badań 
pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERBN), instrumentu MŚP,
działań w dziedzinie pierwotnej produkcji 
rolnej, dotacji na współfinansowanie 
działania oraz w uzasadnionych 
przypadkach określonych w programie lub 
planie prac, minimalnym warunkiem jest 
udział jednego podmiotu prawnego 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym.

Or. en

Poprawka 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
EGTC w rozumieniu art. 6 może składać 
wniosek jako jedyny beneficjent operacji.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie szczegółowych przepisów EFRR 
w zakresie współpracy terytorialnej stwierdzono, że „EGTC lub inny podmiot prawa 
ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących może wystąpić o udział w 
operacji jako jedyny beneficjent, pod warunkiem że został utworzony przez władze i instytucje 
publiczne z co najmniej dwóch państw uczestniczących, w przypadku współpracy 
transgranicznej i transnarodowej, i z co najmniej trzech państw uczestniczących, w przypadku 
współpracy międzyregionalnej”.
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Poprawka 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 w 
przypadku projektu koordynowanego 
przez Europejskie ugrupowanie 
współpracy terytorialnej warunkiem 
minimalnym jest udział dwóch podmiotów 
prawnych utworzonych w dwóch różnych 
państwach członkowskich lub państwach 
stowarzyszonych.

Or. en

Uzasadnienie

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Poprawka 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Programy lub plany prac mogą określać 
dodatkowe warunki odpowiadające 
szczególnym wymogom polityki lub 
charakterowi i celom działania, w tym 

5. Jeżeli jest to konieczne i należycie 
uzasadnione, programy lub plany prac 
mogą określać dodatkowe warunki 
odpowiadające szczególnym wymogom 
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m.in. warunki odnoszące się do liczby 
uczestników, typu uczestników i siedziby.

polityki lub charakterowi i celom działania, 
w tym m.in. warunki odnoszące się do 
liczby uczestników, typu uczestników i 
siedziby.

Or. en

Uzasadnienie

W Horyzoncie 2020 należy stosować ogólne zasady ustanowione na mocy przepisów o 
udziale. Wszelkie dodatkowe uregulowania i warunki powinny mieć wyjątkowy charakter i 
być stosowane w uzasadnionych przypadkach, w razie absolutnej konieczności.

Poprawka 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wprowadza się elastyczność w 
zakresie warunków udziału w celu:
- pobudzania działalności wykorzystującej 
dostępne możliwości w sektorach 
charakteryzujących się krótkimi cyklami 
badań naukowych i innowacji;
- zwiększenia zaangażowania MŚP; oraz
- uproszczenia procedur dotyczących 
działań bezpośrednio opierających się na 
wynikach finansowanych badań.

Or. en

Poprawka 269
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uczestnictwo uważa się za istotne dla a) uczestnictwo uważa się za istotne dla 
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realizacji działania przez Komisję lub 
odnośny organ finansujący;

realizacji działania przez Komisję lub 
odnośny organ finansujący, po wydaniu 
opinii przez Parlament Europejski i Radę;

Or. fr

Poprawka 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) takie finansowanie przewidziano w 
dwustronnej umowie o współpracy 
naukowej i technologicznej lub w innej 
umowie zawartej między Unią a 
organizacją międzynarodową lub, w 
przypadku podmiotów mających siedziby 
w państwach trzecich, państwem, w 
którym podmiot prawny ma swoją 
siedzibę.

b) takie finansowanie przewidziano w 
dwustronnej umowie o współpracy 
naukowej i technologicznej lub w innej 
umowie zawartej między Unią a 
organizacją międzynarodową lub, w 
przypadku podmiotów mających siedziby 
w państwach trzecich, państwem, w 
którym podmiot prawny ma swoją 
siedzibę. taka umowa powinna zapewniać 
równe traktowanie wszystkich państw 
członkowskich, niezależnie od ich 
członkostwa w organizacji 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Spełnienie warunków, o których mowa 
w ust. 1 powinno podlegać ścisłej kontroli 
Komisji.
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Or. en

Poprawka 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla innych przypadków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/2012 [rozporządzenie finansowe] oraz 
w rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie delegowane], zaproszenia 
do składania wniosków nie są publikowane 
dla działań koordynacyjnych i 
wspierających oraz dotacji na 
współfinansowanie działania, 
prowadzonych przez podmioty prawne 
określone w programach prac, pod 
warunkiem, że działanie nie jest objęte 
zakresem zaproszenia do składania 
wniosków.

Bez uszczerbku dla innych przypadków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/2012 [rozporządzenie finansowe] oraz 
w rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie delegowane], zaproszenia 
do składania wniosków nie są publikowane 
dla działań koordynacyjnych i 
wspierających oraz dotacji na 
współfinansowanie działania, 
prowadzonych przez podmioty prawne 
określone w programach prac, pod 
warunkiem, że działanie nie jest objęte 
zakresem zaproszenia do składania 
wniosków. Zaproszenia do składania 
wniosków mogą przybierać wszelkie 
formy, w tym zaproszenia otwarte, które 
są konieczne dla zapewnienia poziomu 
elastyczności, jaki narzuca różnorodność 
sektorów i działań z zakresu badań i 
innowacji, od projektów 
długoterminowych do krótkoterminowych 
działań wykorzystujących dostępne 
możliwości.

Or. en

Poprawka 273
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)



PE492.762v01-00 100/167 AM\907542PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszystkie zaproszenia do składania 
wniosków w zakresie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa są przedmiotem oceny 
skutków ex-ante uwzględniającej aspekty 
etyczne i społeczne. Zaproszenia do 
składania wniosków, które budzą poważne 
obawy dotyczące kwestii etycznych i/lub 
skutków społecznych muszą być poddane 
zwiększonemu nadzorowi i kontroli.

Or. en

Poprawka 274
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Liczba działań finansowanych w 
ramach zaproszenia do składania 
wniosków powinna być określona na 
podstawie kryterium doskonałości.

Or. en

Poprawka 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Może mieć zastosowanie uproszczona 
dwuetapowa procedura oceny, jeżeli 
została przewidziana w programie prac, 
pod warunkiem że nie powoduje to 
żadnego wydłużenia całkowitego okresu 
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oceny.

Or. en

Poprawka 276
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty prawne otrzymujące 
finansowanie Unii zawierają umowę o 
udzielenie dotacji z Unią lub stosownym 
organem finansującym. Umowa ta o 
udzielenie dotacji obejmuje opis prac, 
które mają zostać wykonane przez tych 
uczestników oraz przez uczestniczące 
podmioty prawne z zaangażowanych 
państw trzecich.

2. Podmioty prawne otrzymujące 
finansowanie Unii zawierają umowę o 
udzielenie dotacji z Unią lub stosownym 
organem finansującym. Umowa ta o 
udzielenie dotacji obejmuje opis prac, 
które mają zostać wykonane przez tych 
uczestników oraz przez uczestniczące 
podmioty prawne z zaangażowanych 
państw trzecich, a także warunki ramowe 
dotyczące zwłaszcza praw dostępu, 
eksploatacji i upowszechniania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość doprecyzowania warunków ramowych dla działań 
realizowanych w ramach zaproszeń wspólnych z państwami trzecimi, w szczególności w 
odniesieniu do praw własności intelektualnej.

Poprawka 277
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Czas składania ofert

Skrócenie terminów na wybór ofert jest 
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priorytetem. Jednak w zależności od 
charakteru konkretnych ofert należy 
uwzględnić także następujące kwestie:
a) jasne i przejrzyste mechanizmy 
opracowywania zaproszeń w konkretnych 
sprawach umożliwią uczciwą 
konkurencję, włączenie i wzrost udziału; o 
ile to możliwe, zasada ta powinna być 
spójna dla wszystkich programów i 
tematów;
b) rozsądny termin zawiadomienia z 
wyprzedzniem o zaproszeniach może 
pozwolić potencjalnym uczestnikom na 
tworzenie konsorcjów ofertowych przed 
publikacją zaproszeń, co spowoduje 
wyższą jakość zaproszeń;

a) c) utrzymanie rozsądnego okresu między 
publikacją zaproszenia i terminem 
składania ofert może skutkować wyższą 
jakością ofert i lepszą konkurencją między 
uczestnikami posiadającymi różne stopnie 
zdolności administracyjnej, doświadczenie 
w udziale w programach finansowanych 
przez Unię, różne języki i rozmaite 
poziomy znajomości języka angielskiego;
oraz
- terminy zaproszeń powinny być 
rozłożone z uwzględnieniem pełnego 
zakresu zaproszeń unijnych, a także 
kalendarza akademickiego i biznesowego 
potencjalnych uczestników.

Or. en

Poprawka 278
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
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Synergie z funduszami spójności
W celu stworzenia synergii i skuteczności 
z korzystaniem funduszy z zakresu polityki 
spójności do celów badań naukowych, 
należy ustanowić wspólne zasady udziału.
Należy ustanowić jeden zestaw przepisów i 
punkt kontaktowy dla wszelkiego 
finansowania badań naukowych przez 
Unię, obejmujący m.in. stosowanie tego 
samego kodu identyfikacyjnego 
uczestnika (PIC) i portal dla uczestników 
na potrzeby wszystkich unijnych 
zaproszeń i projektów.

Or. en

Poprawka 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach wnioski 
obejmują projekt planu wykorzystania i 
upowszechniania wyników.

1. We wnioskach bada się, na ile istotny 
jest wymiar odpowiedzialnych badań 
naukowych i innowacji, o którym mowa w
art. 14a rozporządzenia 2011/809 
ustanawiającego „Horyzont 2020” –
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) i czy 
należy go wziąć pod uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odnosi się do poprawki 12 Cristiny Gutiérrez-Cortines do projektu sprawozdania 
Teresy Riera Madurell w sprawie programu ramowego Horyzont 2020, w której 
zaproponowano nowy art. 14a o odpowiedzialnych badaniach naukowych.

Poprawka 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach wnioski 
obejmują projekt planu wykorzystania i
upowszechniania wyników.

1. W stosownych przypadkach wnioski 
obejmują projekt planu wykorzystania
wyników, jeżeli oczekuje się lub wymaga 
ich wykorzystania w ramach zaproszenia, 
a także plan upowszechniania wyników, w 
tym plan zarządzania danymi i 
udostępniania wyników.

Or. en

Poprawka 281
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosownych przypadkach wnioski 
obejmują projekt planu wykorzystania i 
upowszechniania wyników.

1. Wnioski obejmują projekt planu 
wykorzystania i upowszechniania 
wyników. W stosownych przypadkach 
program lub plan prac wyraźnie wskazuje, 
że projekt planu nie jest potrzebny.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawienie planu wykorzystania i upowszechniania musi być regułą, a jego 
nieprzedstawienie wyjątkiem.

Poprawka 282
Ioannis A. Tsoukalas

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

1. W stosownych przypadkach wnioski 
obejmują projekt planu wykorzystania i 
upowszechniania wyników.

1. W stosownych przypadkach wnioski 
obejmują projekt planu wykorzystania i 
upowszechniania wyników, w tym plan 
zarządzania danymi i ich wymiany.

Or. en

Poprawka 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W stosowanych przypadkach, np. 
jeżeli oczekuje się dużej liczby wniosków, 
Komisja może postanowić o zastosowaniu 
dwuetapowej procedury składania 
wniosków, pod warunkiem że gruntowna 
ocena jest przeprowadzana na pierwszym 
etapie (cele, podejście naukowe, 
umiejętności uczestników, wartość dodana 
współpracy naukowej i ogólny budżet) 
oraz że nie odbędzie się to kosztem 
znacznie dłuższego terminu zawarcia 
umowy lub okresu dotacji.

Or. en

Poprawka 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszelkie propozycje badań, które 
mogą prowadzić do opracowania 
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nowatorskiej technologii medycznej (np. 
leków, szczepionek, diagnostyki 
medycznej) zawierają projekt planu 
określającego strategię gwarantującą 
natychmiastowy i jak najszerszy dostęp do 
tej technologii, jeżeli brak dostępu do niej 
zagrażałby zdrowiu publicznemu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do leków, szczepionek i innych technologii medycznych jest kluczowym elementem 
funkcjonowania systemu zdrowia i zagwarantowania dostępu do opieki zdrowotnej. Jak WHO 
wykazała w swoich sprawozdaniach, uwzględnienie strategii dostępu już na etapie badań 
naukowych i rozwoju może później przyczynić się do sprawnego funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej. Źródła WHO: sprawozdanie Komisji w sprawie PWI – innowacji a 
zdrowie publiczne (2006 r.); badania naukowe i rozwój w celu sprostania potrzebom 
zdrowotnym krajów rozwijających się: wzmocnienie globalnego finansowania i koordynacji 
(2012 r.).

Poprawka 285
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. We wnioskach bada się, na ile istotny 
jest wymiar odpowiedzialnych badań 
naukowych i innowacji, o którym mowa w 
art. 14a rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] i czy należy go wziąć 
pod uwagę.

Or. en

Poprawka 286
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie wnioski o finansowanie 
badań przy wykorzystaniu ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych 
zawierają w stosownych przypadkach 
informacje dotyczące środków w zakresie
zezwoleń i kontroli, jakie zostaną podjęte 
przez właściwe organy państw 
członkowskich, jak również informacje 
dotyczące zatwierdzeń w zakresie 
zgodności z zasadami etycznymi, które 
zostaną udzielone. Instytucje, organizacje i 
naukowcy podlegają rygorystycznemu 
systemowi zezwoleń i kontroli w zakresie 
pozyskiwania ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych, zgodnie z ramami 
prawnymi zainteresowanych państw 
członkowskich.

2. Wszystkie wnioski o finansowanie 
badań przy wykorzystaniu ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych 
zawierają w stosownych przypadkach 
informacje dotyczące środków w zakresie 
kontroli, jakie zostaną podjęte przez 
właściwe organy państw członkowskich, 
jak również informacje dotyczące 
zatwierdzeń w zakresie zgodności z 
zasadami etycznymi, które zostaną 
udzielone. Instytucje, organizacje i 
naukowcy podlegają rygorystycznemu 
systemowi kontroli w zakresie 
pozyskiwania ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych, zgodnie z ramami 
prawnymi zainteresowanych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie wnioski o finansowanie 
badań przy wykorzystaniu ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych 
zawierają w stosownych przypadkach
informacje dotyczące środków w zakresie 
zezwoleń i kontroli, jakie zostaną podjęte 
przez właściwe organy państw 
członkowskich, jak również informacje 
dotyczące zatwierdzeń w zakresie 
zgodności z zasadami etycznymi, które 
zostaną udzielone. Instytucje, organizacje i 
naukowcy podlegają rygorystycznemu 
systemowi zezwoleń i kontroli w zakresie 

2. Wszystkie wnioski o finansowanie 
badań przy wykorzystaniu ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych 
zawierają informacje dotyczące środków w 
zakresie zezwoleń i kontroli, jakie zostaną 
podjęte przez właściwe organy państw 
członkowskich, jak również w stosownych 
przypadkach informacje dotyczące 
zatwierdzeń w zakresie zgodności z 
zasadami etycznymi, które zostaną 
udzielone. Instytucje, organizacje i 
naukowcy podlegają rygorystycznemu 
systemowi zezwoleń i kontroli w zakresie 



PE492.762v01-00 108/167 AM\907542PL.doc

PL

pozyskiwania ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych, zgodnie z ramami 
prawnymi zainteresowanych państw 
członkowskich.

pozyskiwania ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych, zgodnie z ramami 
prawnymi zainteresowanych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 288
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie wnioski o finansowanie 
badań przy wykorzystaniu ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych 
zawierają w stosownych przypadkach
informacje dotyczące środków w zakresie 
zezwoleń i kontroli, jakie zostaną podjęte 
przez właściwe organy państw 
członkowskich, jak również informacje 
dotyczące zatwierdzeń w zakresie 
zgodności z zasadami etycznymi, które 
zostaną udzielone. Instytucje, organizacje i 
naukowcy podlegają rygorystycznemu 
systemowi zezwoleń i kontroli w zakresie 
pozyskiwania ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych, zgodnie z ramami 
prawnymi zainteresowanych państw 
członkowskich.

2. Wszystkie wnioski o finansowanie 
badań przy wykorzystaniu ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych 
zawierają informacje dotyczące środków w 
zakresie zezwoleń i kontroli, jakie zostaną 
podjęte przez właściwe organy państw 
członkowskich, jak również informacje 
dotyczące zatwierdzeń w zakresie 
zgodności z zasadami etycznymi, które 
zostaną udzielone. Instytucje, organizacje i 
naukowcy podlegają rygorystycznemu 
systemowi zezwoleń i kontroli w zakresie 
pozyskiwania ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych, zgodnie z ramami 
prawnymi zainteresowanych państw 
członkowskich.

Or. ro

Poprawka 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek naruszający podstawowe 3. Wniosek naruszający podstawowe 
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zasady etyczne lub powiązane właściwe 
przepisy, lub niespełniający warunków 
określonych w decyzji nr XX/XX/UE 
[program szczegółowy], programie lub 
planie prac lub w zaproszeniu do składania 
wniosków, może zostać w każdym 
momencie wykluczony z procedury oceny, 
wyboru i przyznawania.

zasady etyczne, prawa podstawowe lub 
powiązane właściwe przepisy, lub 
niespełniający warunków określonych w 
decyzji nr XX/XX/UE [program 
szczegółowy], programie lub planie prac 
lub w zaproszeniu do składania wniosków, 
może zostać w każdym momencie 
wykluczony z procedury oceny, wyboru i 
przyznawania.

Or. en

Poprawka 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie propozycje badań, które 
mogą prowadzić do opracowania 
nowatorskiej technologii medycznej (np. 
leków, szczepionek, diagnostyki 
medycznej) zawierają projekt planu 
określającego strategię gwarantującą 
natychmiastowy i jak najszerszy dostęp do 
tej technologii, jeżeli brak dostępu do niej 
zagrażałby zdrowiu publicznemu.

Or. en

Uzasadnienie

Jak gruntownie wykazano w sprawozdaniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dostęp 
do leków, szczepionek i innych technologii medycznych jest kluczowym elementem 
funkcjonowania systemu zdrowia i zagwarantowania obywatelom dostępu do opieki 
zdrowotnej. Uwzględnienie strategii dostępu już na etapie rozwoju i badań naukowych może 
później przyczynić się do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Istnieje ku 
temu wiele narzędzi (np. przepisy o własności intelektualnej, programy dostępu).

Poprawka 291
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie propozycje badań, które 
mogą prowadzić do opracowania 
nowatorskiej technologii medycznej (np. 
leków, szczepionek, diagnostyki 
medycznej) zawierają projekt planu 
określającego strategię gwarantującą 
natychmiastowy i jak najszerszy dostęp do 
tej technologii, jeżeli brak dostępu do niej 
zagrażałby zdrowiu publicznemu.

Or. en

Poprawka 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie propozycje badań, które 
mogą prowadzić do opracowania 
nowatorskiej technologii medycznej (np. 
leków, szczepionek, diagnostyki 
medycznej) zawierają projekt planu 
określającego strategię gwarantującą 
natychmiastowy i jak najszerszy dostęp do 
tej technologii, jeżeli brak dostępu do niej 
zagrażałby zdrowiu publicznemu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do leków, szczepionek i innych technologii medycznych jest kluczowym elementem 
funkcjonowania systemu zdrowia i zagwarantowania obywatelom dostępu do opieki 
zdrowotnej.
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Poprawka 293
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosownych przypadkach we 
wnioskach powinno znajdować się 
wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakiego 
stopnia analiza płci i płci społeczno-
kulturowej jest istotna dla planowanego 
projektu, oraz należy w nich wykorzystać 
właściwe metody opracowane w wyniku 
przełomowych badań w tej dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych dziedzinach wnisoki powinny uściślać, do jakiego stopnia istotny jest wymiar 
płci społeczno-kulturowej.

Poprawka 294
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena etyczna Ocena etyczna i z uwzględnieniem 
aspektów płci społeczno-kulturowej

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych dziedzinach propozycje powinny być oceniane z punktu widzenia płci społeczno-
kulturowej.

Poprawka 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja systematycznie prowadzi ocenę 
etyczną wniosków obejmujących kwestie 
etyczne. Podczas oceny weryfikuje się
poszanowanie zasad etycznych i przepisów 
oraz, w przypadku badań prowadzonych 
poza Unią, weryfikuje się, czy te same 
badania byłyby dozwolone w państwie 
członkowskim.

W przypadku badań prowadzonych poza 
Unią Komisja w stosownych przypadkach 
weryfikuje poszanowanie zasad etycznych 
oraz czuwa nad tym, by te same badania 
były dozwolone w państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 296
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja systematycznie prowadzi ocenę 
etyczną wniosków obejmujących kwestie 
etyczne. Podczas oceny weryfikuje się 
poszanowanie zasad etycznych i przepisów 
oraz, w przypadku badań prowadzonych 
poza Unią, weryfikuje się, czy te same 
badania byłyby dozwolone w państwie 
członkowskim.

Komisja systematycznie prowadzi ocenę 
etyczną wniosków obejmujących kwestie 
etyczne. Podczas oceny weryfikuje się 
poszanowanie zasad etycznych i przepisów 
oraz, w przypadku badań prowadzonych 
poza Unią, weryfikuje się, czy te same 
badania byłyby dozwolone w państwie 
członkowskim. W stosownych 
przypadkach Komisja powinna również 
systematycznie przeprowadzać ocenę 
wniosków z uwzględnieniem aspektów płci 
społeczno-kulturowej, używając szablonu 
listy kontrolnej, w szczególności w 
przypadku wniosków, w których badanymi 
lub użytkownikami są ludzie.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych dziedzinach propozycje powinny być oceniane z punktu widzenia płci społeczno-
kulturowej.
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Poprawka 297
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja systematycznie prowadzi ocenę 
etyczną wniosków obejmujących kwestie 
etyczne. Podczas oceny weryfikuje się 
poszanowanie zasad etycznych i przepisów 
oraz, w przypadku badań prowadzonych 
poza Unią, weryfikuje się, czy te same 
badania byłyby dozwolone w państwie 
członkowskim.

Komisja systematycznie prowadzi ocenę 
etyczną wniosków obejmujących kwestie 
etyczne. Podczas oceny weryfikuje się 
poszanowanie zasad etycznych i przepisów
unijnych oraz, w przypadku badań 
prowadzonych poza Unią, weryfikuje się, 
czy te same badania byłyby dozwolone 
w państwie członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o doprecyzowanie, że ocena etyczna będzie dokonywana w świetle ustawodawstwa 
i zasad Unii.

Poprawka 298
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszystkie zaproszenia do składania 
wniosków w zakresie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa są przedmiotem oceny 
skutków ex-ante uwzględniającej aspekty 
etyczne. Ocena ta musi wykraczać poza 
wąskie ograniczenia związane z 
prywatnością i ochroną danych oraz brać 
pod uwagę szerszy społeczny wymiar 
programu bezpieczeństwa R&D.
Zaproszenia do składania wniosków, które 
budzą poważne obawy dotyczące kwestii 
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etycznych i/lub skutków społecznych 
muszą być poddane zwiększonemu 
nadzorowi i kontroli. W szczególności 
każdy projekt będący przedmiotem 
zaproszenia zostanie poddany ocenie 
etycznej.

Or. en

Poprawka 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja czuwa nad tym, by proces 
oceny etycznej był jak najbardziej 
przejrzysty dla osób odpowiedzialnych za 
projekty i dla uczestników.

Or. en

Poprawka 300
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja stara się zagwarantować, by 
w miarę możliwości oceny etyczne nie 
powodowały nieuzasadnionego 
opóźnienia w rozpoczęciu, kontynuacji lub 
zakończeniu projektów.

Or. en

Poprawka 301
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Ocena uwzględniająca wymiar płci 

społeczno-kulturowej
Komisja systematycznie przeprowadza w 
odniesieniu do wniosków oceny 
uwzględniające aspekty płci społeczno-
kulturowej, używając szablonu listy 
kontrolnej.

Or. en

Poprawka 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ocena oddziaływania jest zestawiona z 
całkowitymi szacunkowymi kosztami 
finansowymi projektu, co pozwala określić 
współczynnik koszt-oddziaływanie jako 
kryterium udzielenia zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ „Horyzont 2020” jest programem, w ramach którego rozdziela się środki 
publiczne, pod uwagę należy wziąć również stosunek koszty-korzyści wniosku przy ocenie i 
wyborze finansowanych wniosków.

Poprawka 303
Adam Gierek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oceny złożonych wniosków dokonuje 
się w oparciu o następujące kryteria
udzielania:

1. Oceny złożonych wniosków dokonuje 
się w oparciu o takie następujące kryteria, 
jak:

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawki 4, 5, 6, 7 i 8 uściślają kryteria, które winny posłużyć do określenia metodą rang 
jednolitej skali ocen zaproponowanych przez opiniujących recenzentów.

Poprawka 304
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) doskonałość; a) doskonałość wg oceny warsztatu 
badawczego, zgodnie z Art. 2 - paragraf 1 
- punkt 17 a (nowy);

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawki 4, 5, 6, 7 i 8 uściślają kryteria, które winny posłużyć do określenia metodą rang 
jednolitej skali ocen zaproponowanych przez opiniujących recenzentów.

Poprawka 305
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oddziaływanie; b) dotychczasowe osiągnięcia badawcze 
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członków zespołu;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawki 4, 5, 6, 7 i 8 uściślają kryteria, które winny posłużyć do określenia metodą rang 
jednolitej skali ocen zaproponowanych przez opiniujących recenzentów.

Poprawka 306
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jakość i skuteczność realizacji. c) koszt realizacji.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawki 4, 5, 6, 7 i 8 uściślają kryteria, które winny posłużyć do określenia metodą rang 
jednolitej skali ocen zaproponowanych przez opiniujących recenzentów.

Poprawka 307
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prawdopodobieństwo osiągnięcia 
sukcesu

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawki 4, 5, 6, 7 i 8 uściślają kryteria, które winny posłużyć do określenia metodą rang 
jednolitej skali ocen zaproponowanych przez opiniujących recenzentów.
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Poprawka 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) synergii z innymi projektami 
finansowanymi ze środków publicznych 
na szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić rzeczywistą synergię z programami finansowania w państwach członkowskich i 
regionach, w kontekście rzeczywiście inteligentnej specjalizacji i koncentracji środków, 
uznaje się za właściwe stworzenie możliwości przyznawania projektów również w oparciu o 
potencjał dokonania tych synergii.

Poprawka 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Za każde kryterium wymienione w ust. 
1 zostanie przyznana ocena od 0 do 5 
punktów. Możliwe jest przyznanie ocen 
połówkowych. Oceny przyznane 
badanemu kryterium oznaczają co 
następuje:
a) 0 pkt – wniosek nie spełnia badanego 
kryterium lub nie może zostać oceniony ze 
względu na brakujące lub niepełne 
informacje
b) 1 pkt – niedostateczna; kryterium jest 
spełnione w niewłaściwy sposób lub 
istnieją poważne zasadnicze 
niedociągnięcia
c) 2 pkt – dostateczna; wniosek zasadniczo 
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spełnia dane kryterium, lecz posiada 
poważne niedociągnięcia
d) 3 – dobra; wniosek dobrze spełnia 
analizowane kryterium, choć konieczne 
będą ulepszenia
e) 4 – bardzo dobra; wniosek bardzo 
dobrze spełnia analizowane kryterium, 
choć możliwe są wciąż pewne ulepszenia
f) 5 – doskonała; wniosek zadowalająco 
spełnia wszystkie istotne aspekty danego 
kryterium; wszelkie niedociągnięcia są 
mało istotne.

Or. en

Poprawka 310
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kryteria wyboru oraz ich znaczenie są 
określone w programie lub planie pracy, a 
ich wykorzystanie jest dostosowane do 
priorytetów programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 311
Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ocena oddziaływania jest zestawiona z 
całkowitymi szacunkowymi kosztami 
finansowymi projektu, co pozwoli określić 
współczynnik koszt-oddziaływanie jako 
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kryterium udzielenia zamówienia.

Or. en

Poprawka 312
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosków dotyczących działań w 
zakresie badań pionierskich ERBN 
zastosowanie ma wyłączne kryterium 
doskonałości.

skreślony

Or. ro

Poprawka 313
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosków dotyczących działań w 
zakresie badań pionierskich ERBN 
zastosowanie ma wyłączne kryterium 
doskonałości.

2. Do wniosków dotyczących działań w 
zakresie badań pionierskich ERBN 
zastosowanie przy wyborze zespołu 
badawczego ma wyłączne kryterium 
doskonałości, tj. wg oceny dostępu 
badaczy do nowoczesnych warsztatów 
badawczych, zgodnie z Art. 2 - paragraf 1 
- punkt 17 a (nowy).

Or. pl

Uzasadnienie

Kryterium doskonałości wymaga uściślenia.
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Poprawka 314
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kryteria wyboru i przyznania projektu 
powinny być stosowane bez uprzedzeń ze 
względu na płeć. Należy stworzyć system 
zachęt wspierających projekty 
uwzględniające aspekty płci społeczno-
kulturowej i równowagę płci. Komisja 
ustanawia procedury monitorowania 
wdrażania niniejszego postanowienia i 
udostępnia publicznie swoje konkluzje.  

Or. en

Poprawka 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kryterium oddziaływania obejmuje 
potencjalny zasięg upowszechniania i 
dostępności publicznej wyników badań 
naukowych i danych, przy czym 
pierwszeństwo należy przyznawać 
projektom zakładającym potencjalnie 
szersze upowszechnianie i wykorzystanie 
wyników.

Or. en

Poprawka 316
Jean-Pierre Audy



PE492.762v01-00 122/167 AM\907542PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kryterium oddziaływania otrzymuje 
największą wagę w przypadku wniosków 
w ramach priorytetu „wiodąca pozycja w 
przemyśle”.

Or. en

Poprawka 317
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W programie lub planie prac określa się 
dalsze informacje dotyczące stosowania 
kryteriów udzielania określonych w ust. 1, 
a także określa się wagi i progi.

3. W programie lub planie prac określa się 
dalsze informacje dotyczące stosowania 
kryteriów udzielania określonych w ust. 1, 
a także określa się wagi i progi. Ponadto 
jednym z kryteriów programów pracy jest 
kryterium równowagi płci.

Or. en

Poprawka 318
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W programie lub planie prac określa się 
dalsze informacje dotyczące stosowania 
kryteriów udzielania określonych w ust. 1, 
a także określa się wagi i progi.

3. W programie lub planie prac określa się 
dalsze informacje dotyczące stosowania 
kryteriów udzielania określonych w ust. 1, 
a także określa się podkryteria, wagi i 
progi. Przy ocenie gwarantuje się 
równowagę płci i niedyskryminację.
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Or. en

Poprawka 319
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja przyjmuje i publikuje zasady 
dotyczące procedury składania wniosków 
oraz powiązanych procedur oceny, 
wyboru i przyznawania dotacji oraz 
publikuje wskazówki dla wnioskodawców 
zawierające wytyczne dla dokonujących 
oceny. W szczególności Komisja 
ustanawia szczegółowe zasady 
dwuetapowej procedury składania 
wniosków (w tym zasady dotyczące 
zakresu i charakteru wniosku w 
pierwszym etapie oraz pełnego wniosku w 
drugim etapie) oraz zasady dwuetapowej 
procedury oceny wniosków.

Or. de

Uzasadnienie

Wymagane dokumenty należy jak najdokładniej określić już w zasadach uczestnictwa.

Poprawka 320
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja sporządza przewodnik 
dotyczący procesu wyboru, w którym 
wyjaśnia stosowanie kryteriów udzielania 
i określa znaczenie wag i progów w 
procesie wyboru. Poradnik zostaje 
opublikowany jednocześnie z pierwszym 
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programem prac. Treść przewodnika jest 
wiążąca dla służb Komisji.

Or. en

Poprawka 321
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja sporządza przewodnik 
dotyczący procesu wyboru, w którym 
wyjaśnia stosowanie kryteriów udzielania 
i określa znaczenie wag i progów w 
procesie wyboru. Poradnik zostaje 
opublikowany jednocześnie z pierwszym 
programem prac.

Or. en

Poprawka 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosownych przypadkach w procesie 
oceny pod uwagę bierze się tkwiący we 
wniosku potencjał pobudzania 
międzynarodowej współpracy w zakresie 
kluczowych tematów, takich jak 
normalizacja.

Or. en

Poprawka 323
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Złożenie wniosku w języku innym niż 
język angielski nie może być powodem 
dyskryminacji w ramach procedury oceny.

Or. de

Poprawka 324
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioski klasyfikuje się w kolejności 
odpowiadającej wynikom oceny. Na
podstawie tej klasyfikacji dokonuje się 
wyboru.

4. Wnioski klasyfikuje się w kolejności 
odpowiadającej wynikom oceny na
podstawie zaproponowanych liczebnych 
rang oceny. W celu zwiększenia 
konkurencyjności można przyznać 
niezależnie ten sam lub podobny temat 
(problem do rozwiązania) dwóm różnym 
zespołom badawczym.

Or. pl

Uzasadnienie

Konkurencyjność winna funkcjonować zarówno podczas ubiegania się o grant(y), jak i 
podczas jego (ich) realizacji.

Poprawka 325
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioski klasyfikuje się w kolejności 
odpowiadającej wynikom oceny. Na 
podstawie tej klasyfikacji dokonuje się 
wyboru.

4. Wnioski klasyfikuje się w kolejności 
odpowiadającej wynikom oceny. Na 
podstawie tej klasyfikacji dokonuje się 
wyboru. W przypadku gdy dwa lub więcej 
wniosków uznaje się za równoważne w 
oparciu o kryteria wymienione w ust. 1 i 
2, Komisja bierze pod uwagę stosunek 
wartości do ceny jako dalsze kryterium.

Or. en

Poprawka 326
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zaproszenie do składania wniosków 
przede wszystkim przebiega zgodnie z 
dwuetapową procedurą składania 
wniosków zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe] i jego 
przepisami wykonawczymi.

Or. en

Poprawka 327
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja lub stosowny organ finansujący 
weryfikuje z wyprzedzeniem zdolność 
finansową wyłącznie w przypadku 
koordynatorów, jeżeli kwota finansowania 

5. Stosując środki, które są zgodne w 
prawem krajowym, Komisja lub stosowny 
organ finansujący weryfikuje z 
wyprzedzeniem zdolność finansową 
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Unii na działanie, którego dotyczy 
wniosek, jest równa 500 000 EUR lub 
wyższa, chyba że na podstawie dostępnych 
informacji istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do zdolności finansowej 
koordynatora lub innych uczestników.

wyłącznie w przypadku koordynatorów, 
jeżeli kwota finansowania Unii na 
działanie, którego dotyczy wniosek, jest 
równa 100 000 EUR lub wyższa, chyba że 
na podstawie dostępnych informacji 
istnieją uzasadnione wątpliwości co do 
zdolności finansowej koordynatora lub 
innych uczestników. Komisja zapewnia 
wnioskodawcom proste przyjazne dla 
użytkownika narzędzie elektroniczne do 
weryfikowania własnej zdolności 
finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać wyższość prawa krajowego, co będzie istotnym krokiem naprzód jeśli chodzi o 
uproszczenie procedur dla uczestników.

Poprawka 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja lub stosowny organ finansujący 
weryfikuje z wyprzedzeniem zdolność 
finansową wyłącznie w przypadku 
koordynatorów, jeżeli kwota finansowania 
Unii na działanie, którego dotyczy 
wniosek, jest równa 500 000 EUR lub 
wyższa, chyba że na podstawie dostępnych 
informacji istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do zdolności finansowej 
koordynatora lub innych uczestników.

5. Komisja lub stosowny organ finansujący 
weryfikuje z wyprzedzeniem zdolność 
finansową wyłącznie w przypadku 
koordynatorów lub innych uczestników, 
jeżeli kwota finansowania Unii na 
działanie, którego dotyczy wniosek, jest 
równa 650 000 EUR lub wyższa, jak w 
siódmym programie ramowym, chyba że 
na podstawie dostępnych informacji 
istnieją uzasadnione wątpliwości co do 
zdolności finansowej koordynatora lub 
innych uczestników.

Or. en
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Poprawka 329
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja lub stosowny organ finansujący 
weryfikuje z wyprzedzeniem zdolność 
finansową wyłącznie w przypadku 
koordynatorów, jeżeli kwota finansowania 
Unii na działanie, którego dotyczy 
wniosek, jest równa 500 000 EUR lub 
wyższa, chyba że na podstawie dostępnych 
informacji istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do zdolności finansowej 
koordynatora lub innych uczestników.

5. Komisja lub stosowny organ finansujący 
weryfikuje z wyprzedzeniem zdolność 
finansową, jeżeli kwota finansowania Unii 
na uczestnika, którego dotyczy wniosek, 
jest równa 500 000 EUR lub wyższa, 
chyba że na podstawie dostępnych 
informacji istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do zdolności finansowej 
koordynatora lub innych uczestników.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawdzenie zdolności finansowej koordynatora nie jest wskaźnikiem zdolności finansowej 
uczestników wnioskujących o istotny wkład.  Sprawdzaniu powinny podlegać działania 
uczestników, nie zaś koordynatora.

Poprawka 330
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy potencjalny koordynator 
MŚP nie spełnia wszystkich kryteriów 
finansowych, ryzyko może pokryć fundusz 
gwarancyjny dla uczestników, jak 
zaznaczono w art. 32 niniejszego 
rozporządzenia.   

Or. en



AM\907542PL.doc 129/167 PE492.762v01-00

PL

Poprawka 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Nie weryfikuje się zdolności finansowej 
w przypadku podmiotów prawnych, 
których zdolność gwarantuje państwo 
członkowskie lub państwo stowarzyszone, 
ani w przypadku instytucji szkolnictwa 
wyższego i średniego.

6. Nie weryfikuje się zdolności finansowej 
w przypadku podmiotów prawnych, 
których zdolność gwarantuje państwo 
członkowskie lub państwo stowarzyszone, 
ani w przypadku instytucji szkolnictwa 
wyższego i średniego. Podobnie zdolność 
finansowa i koordynacyjna 
niedokapitalizowanych filii lub 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność nie jest sprawdzana w 
przypadku gdy ich zdolność gwarantują  
udziałowcy, o ile podlega to corocznemu 
odnowieniu.

Or. en

Poprawka 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Nie weryfikuje się zdolności finansowej 
w przypadku podmiotów prawnych, 
których zdolność gwarantuje państwo 
członkowskie lub państwo stowarzyszone, 
ani w przypadku instytucji szkolnictwa 
wyższego i średniego.

6. Nie weryfikuje się zdolności finansowej 
w przypadku podmiotów prawnych, 
których zdolność gwarantuje państwo 
członkowskie lub państwo stowarzyszone, 
ani w przypadku instytucji szkolnictwa 
wyższego i średniego. Podobnie zdolność 
finansowa i koordynacyjna 
niedokapitalizowanych filii lub 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność nie jest sprawdzana w 
przypadku gdy ich zdolność gwarantują  
udziałowcy, o ile podlega to corocznemu 
odnowieniu.
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Or. en

Poprawka 333
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na etapie procedury, na którym 
następuje zatwierdzanie finansowe, MŚP 
w niektórych sektorach koncentrujące się 
w większym stopniu na badaniach niż na 
generowaniu zysków nie powinny mieć 
obowiązku przedstawienia dowodów 
obrotu operacyjnego w latach 
poprzednich, aby zakwalifikować się do 
finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele MŚP, w szczególności w sektorze biotechnologicznym, koncentruje się w większym 
stopniu na R&D niż na generowaniu zysków.

Poprawka 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Zaproszenie do składania wniosków 
co do zasady przebiega zgodnie z 
dwuetapową procedurą składania 
wniosków zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe] i jego 
przepisami wykonawczymi.
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Or. en

Poprawka 335
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Zdolność finansowa może zostać 
zagwarantowana przez każdy inny 
podmiot prawny, którego zdolność 
finansowa jest wtedy weryfikowana 
zgodnie z art. 14 ust. 5

Or. en

Poprawka 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja lub stosowny organ finansujący 
stosuje procedurę przeglądu oceny w 
przypadku wnioskodawców, którzy 
uważają, że ocena ich wniosków nie 
została przeprowadzona zgodnie z 
procedurami określonymi w niniejszych 
zasadach, stosownym programie lub planie 
prac i w zaproszeniu do składania 
wniosków.

1. Komisja lub stosowny organ finansujący 
stosuje w pełni przejrzystą procedurę 
przeglądu oceny w przypadku 
wnioskodawców, którzy uważają, że ocena 
ich wniosków nie została przeprowadzona 
zgodnie z procedurami określonymi w 
niniejszych zasadach, stosownym 
programie lub planie prac i w zaproszeniu 
do składania wniosków.

Or. en

Poprawka 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja lub stosowny organ finansujący 
są odpowiedzialni za zbadanie wniosku.
Czynność ta obejmuje tylko aspekty 
proceduralne oceny, nie zaś kwestie 
merytoryczne wniosku.

3. Komisja lub stosowny organ finansujący 
są odpowiedzialni za zbadanie wniosku.

Or. en

Poprawka 338
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja lub stosowny organ finansujący 
są odpowiedzialni za zbadanie wniosku.
Czynność ta obejmuje tylko aspekty 
proceduralne oceny, nie zaś kwestie 
merytoryczne wniosku.

3. Komisja lub stosowny organ finansujący 
są odpowiedzialni za zbadanie wniosku.
Czynność ta obejmuje aspekty 
proceduralne oceny i w stosownych 
przypadkach oraz zgodnie z następnym 
ustępem, kwestie merytoryczne wniosku.

Or. es

Uzasadnienie

Ta zmiana umożliwi ewentualną rewizję treści merytorycznej wniosku.

Poprawka 339
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy projekty dotowane z 
programu „Horyzont 2020” są ponownie 
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przedkładane, Komisja przed dokonaniem 
oceny udostępnia nowemu zespołowi 
oceniającemu wniosek w sprawie 
projektu, który złożono poprzednio, a 
także dotyczące go sprawozdanie 
podsumowujące z oceny. Komisja z 
należytym uwzględnieniem postępów 
technicznych i naukowych czuwa nad 
tym, by nie pojawiały się niespójności 
między ustaleniami zawartymi w starym i 
nowym sprawozdaniu podsumowującym z 
oceny dotyczącym danego projektu.

Or. nl

Poprawka 340
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet ds. przeglądu oceny, w którego 
skład wchodzą pracownicy Komisji lub 
stosownego organu finansującego wydaje 
opinię na temat aspektów proceduralnych 
procesu oceny. Przewodniczy mu urzędnik 
Komisji lub stosownego organu 
finansującego z departamentu innego, niż 
departament odpowiedzialny za 
zaproszenie do składania wniosków.
Komitet może zalecić:

4. Komitet ds. przeglądu oceny, w którego 
skład wchodzą pracownicy Komisji lub 
stosownego organu finansującego wydaje 
opinię na temat aspektów proceduralnych 
procesu oceny. Przewodniczy mu urzędnik 
Komisji lub stosownego organu 
finansującego z departamentu innego, niż 
departament odpowiedzialny za 
zaproszenie do składania wniosków;
wspomniany komitet wybiera niezależnego 
eksperta spośród tych, którzy znajdują się 
w bazie danych, o której mowa w art. 37 
niniejszego rozporządzenia, ekspert ten 
wydaje opinię o konieczności zbadania 
zawartości merytorycznej wniosku 
podlegającego rewizji, choć ostateczna 
decyzja należy do przewodniczącego.
Komitet może zalecić:

Or. es
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Uzasadnienie

Wprowadza się mechanizm, dzięki któremu trzecia niezależna osoba i ekspert w danej materii 
ocenia konieczność dokonania rewizji wniosku pod kątem jego treści merytorycznej, mimo że 
ostatnie słowo należy do przewodniczącego komitetu.

Poprawka 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet ds. przeglądu oceny, w którego 
skład wchodzą pracownicy Komisji lub 
stosownego organu finansującego wydaje 
opinię na temat aspektów proceduralnych
procesu oceny. Przewodniczy mu urzędnik 
Komisji lub stosownego organu 
finansującego z departamentu innego, niż 
departament odpowiedzialny za 
zaproszenie do składania wniosków.
Komitet może zalecić:

4. Komitet ds. przeglądu oceny, w którego 
skład wchodzą pracownicy Komisji lub 
stosownego organu finansującego wydaje 
przejrzystą i obiektywną opinię na temat 
procesu oceny. Przewodniczy mu urzędnik 
Komisji lub stosownego organu 
finansującego z departamentu innego, niż 
departament odpowiedzialny za 
zaproszenie do składania wniosków.
Komitet może zalecić:

Or. en

Poprawka 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ponowną ocenę wniosku; a) ponowną ocenę wniosku przez 
recenzentów, którzy nie brali udziału w 
poprzedniej ocenie;

Or. en
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Poprawka 343
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie tego zalecenia Komisja 
lub stosowny organ finansujący wydaje 
opinię i powiadamia koordynatora 
wniosku.

5. Na podstawie tego zalecenia Komisja 
lub stosowny organ finansujący wydaje 
opinię i powiadamia koordynatora wniosku 
w ciągu 30 dni od daty, kiedy Komisja lub 
stosowny organ finansujący otrzymały 
wniosek dotyczący przeglądu.

Or. en

Poprawka 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie tego zalecenia Komisja 
lub stosowny organ finansujący wydaje 
opinię i powiadamia koordynatora 
wniosku.

5. Na podstawie tego zalecenia Komisja 
lub stosowny organ finansujący wydaje 
opinię i powiadamia koordynatora wniosku 
w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 
dotyczącego przeglądu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić sprawną realizację programu oraz zmniejszyć niepewność dla rzeczywistych i 
potencjalnych uczestników, bardzo istotne jest przeprowadzanie procedury odwoławczej w 
jak najbardziej wydajny i skuteczny sposób oraz unikanie niepotrzebnych opóźnień.
Proponowane limity czasowe są wystarczające dla sfinalizowania procedury odwoławczej.

Poprawka 345
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Odwołanie

Komisja ustanawia z myślą o uczestnikach 
formalną procedurę rozpatrywania skarg, 
która może przewidywać powołanie 
rzecznika praw obywatelskich specjalnie 
dla projektów w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzonych w 
ramach programu „Horyzont 2020”.
Komisja dopilnowuje, by uczestnicy byli 
informowani o wszelkich dostępnych dla 
nich procedurach 
odwoławczych/rozpatrywania skarg przez 
publikowanie szczegółowych informacji 
na temat procedur 
odwoławczych/rozpatrywania skarg we 
wszelkiej korespondencji z uczestnikami 
lub wnioskodawcami. Procedura jest 
przejrzysta a jej wyniki i proces decyzyjny 
są dostępne dla uczestników.
Uczestnikom zezwala się na składanie 
skarg w odniesieniu do każdego aspektu 
ich zaangażowania w program „Horyzont 
2020”. Procedura rozpatrywania skarg 
nie ogranicza się do aspektów 
proceduralnych oceny wniosków.
Komisja odpowiada na skargi w ciągu 30 
dni od otrzymania ich, wydając wstępną 
decyzję.
Zgodnie z dyrektywą 2008/52/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie niektórych 
aspektów mediacji w sprawach cywilnych 
i handlowych oraz rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie w sprawie wdrożenia dyrektywy 
o mediacji w państwach członkowskich, 
jej wpływie na mediację i stosowaniu 
przez sądy1, w przypadku gdy skarga nie 
może zostać zadowalająco rozpatrzona 
zgodnie z wewnętrzną formalną 
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procedurą rozpatrywania skarg w Komisji 
(rzecznika praw obywatelskich lub 
równoważny organ), Komisja Europejka i 
uczestnicy mogą zgodzić się na próbę 
rozstrzygnięcia sporu w procesie mediacji 
zgodnie z zasadami procedury centrum 
mediacji.   Centrum mediacji jest ustalane 
wcześniej przez Komisję i uczestników lub 
za pomocą wykazu centrów mediacji 
przyjętego przez Komisję.
Komisja przewiduje 0,5% budżetu 
programu „Horyzont 2020” na projekty, 
które początkowo zostały odrzucone, a 
które w następstwie procedury 
odwoławczej zostały ocenione pozytywnie.
__________________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Poprawka 346
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Komisja lub stosowny organ 
finansujący sporządzają w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi 
wzory umów o udzielenie dotacji między 
Komisją lub właściwym organem 
finansującym a uczestnikami zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, 
uwzględniając charakterystykę danego 
systemu finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do zasad uczestnictwa w siódmym programie ramowym w zakresie badań, 
rozwoju i technologii Komisja nie określiła wyraźnie we wniosku opracowania wzorów umów 
o udzielenie dotacji. Tymczasem takie wzory sprzyjają bezpieczeństwu prawnemu 
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uczestników, ponieważ określone są w nich warunki i obowiązki, które będą ich obowiązywać 
w ramach projektu.

Poprawka 347
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Najpóźniej w momencie publikacji 
zaproszenia do składania wniosków 
Komisja lub stosowny organ finansujący 
udostępnia umowę o udzielenie dotacji dla 
danego działania.

Or. en

Uzasadnienie

Uczestnicy powinni mieć jasność co do reguł, które będą obowiązywać w odniesieniu do 
danego działania.   Zatem wzory umów powinny zostać wykorzystane w jak największym 
zakresie. Również warunki umowy o udzielenie dotacji powinny być dostępne na czas 
publikacji zaproszenia.

Poprawka 348
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja lub stosowny organ finansujący 
zawiera z uczestnikami umowę o 
udzielenie dotacji.

1. Komisja lub stosowny organ finansujący 
zawiera z uczestnikami umowę o 
udzielenie dotacji. W ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi Komisja 
Europejska opracowuje wzorcową umowę 
odpowiadającą wymogom niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de
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Poprawka 349
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja lub zainteresowany organ 
finansujący dba o to, aby okres między 
terminem składania wniosków a 
podpisaniem umowy lub decyzji w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej nie 
przekraczał sześciu miesięcy. W 
uzasadnionych przypadkach okres ten – w 
drodze wyjątku – można wydłużyć.
Wysyłając potwierdzenie otrzymania 
wniosków projektowych, Komisja 
powinna informować o orientacyjnym 
harmonogramie głównych etapów 
procedury aż do podpisania umowy.

Or. de

Uzasadnienie

Niezbędne skrócenie okresu między składaniem wniosków a zawarciem umowy z myślą o 
podniesieniu stopnia atrakcyjności prowadzi do presji czasowej po obu stronach. Dzięki 
harmonogramowi uczestnicy mogą się odpowiednio wcześnie przygotować na poszczególne 
etapy procedury. Ponadto harmonogram poprawia stopień przejrzystości procedury.

Poprawka 350
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa o udzielenie dotacji określa 
prawa i obowiązki uczestników, Komisji 
lub stosownych organów finansujących.
Określa ona również prawa i obowiązki 
podmiotów prawnych, które stały się 

2. Umowa o udzielenie dotacji określa 
prawa i obowiązki uczestników, Komisji 
lub stosownych organów finansujących.
Określa ona również prawa i obowiązki 
podmiotów prawnych, które stały się 
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uczestnikami podczas realizacji działania. uczestnikami podczas realizacji działania.
Jest ona zgodna z niniejszym 
rozporządzeniem i postanowieniami 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe] i 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie delegowane].

Or. en

Poprawka 351
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa o udzielenie dotacji określa 
prawa i obowiązki uczestników, Komisji 
lub stosownych organów finansujących.
Określa ona również prawa i obowiązki 
podmiotów prawnych, które stały się 
uczestnikami podczas realizacji działania.

2. Zgodnie z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia i na ich mocy umowa o 
udzielenie dotacji określa prawa i 
obowiązki uczestników, Komisji lub 
stosownych organów finansujących.
Określa ona również prawa i obowiązki 
podmiotów prawnych, które stały się 
uczestnikami podczas realizacji działania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta powinna zagwarantować, że umowa o udzielenie dotacji jest w pełni zgodna z 
niniejszym rozporządzeniem oraz że nie zostały do niej włączone żadne nowe interpretacje.

Poprawka 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa o udzielenie dotacji określa 2. Umowa o udzielenie dotacji określa 
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prawa i obowiązki uczestników, Komisji 
lub stosownych organów finansujących.
Określa ona również prawa i obowiązki 
podmiotów prawnych, które stały się 
uczestnikami podczas realizacji działania.

prawa i obowiązki uczestników oraz
Komisji lub stosownych organów 
finansujących. Określa ona również prawa 
i obowiązki podmiotów prawnych, które 
stały się uczestnikami podczas realizacji 
działania, jak również rolę i zadania 
koordynatora konsorcjum.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta powinna zagwarantować, że umowa o udzielenie dotacji jest w pełni zgodna z 
niniejszym rozporządzeniem oraz że nie zostały do niej włączone żadne nowe interpretacje.

Poprawka 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa o udzielenie dotacji określa 
prawa i obowiązki uczestników, Komisji 
lub stosownych organów finansujących.
Określa ona również prawa i obowiązki 
podmiotów prawnych, które stały się 
uczestnikami podczas realizacji działania.

2. Umowa o udzielenie dotacji określa 
prawa i obowiązki uczestników oraz
Komisji lub stosownych organów 
finansujących. Określa ona również prawa 
i obowiązki podmiotów prawnych, które 
stały się uczestnikami podczas realizacji 
działania.

Or. en

Poprawka 354
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Umowa o udzielenie dotacji może 
określać prawa i obowiązki uczestników w 
zakresie praw dostępu, wykorzystania i 

3. Na podstawie wymogu dotyczącego 
programu prac umowa o udzielenie 
dotacji może określać prawa i obowiązki 
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upowszechniania, dodatkowe do praw i 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

uczestników w zakresie praw dostępu, 
wykorzystania i upowszechniania, 
dodatkowe do praw i obowiązków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 355
Marisa Matias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku prowadzenia badań w 
dziedzinie związanej z ochroną zdrowia 
publicznego, umowa o udzielenie dotacji 
zawiera postanowienia, które zwiększają 
dostęp do wyników wśród obywateli 
państw UE i spoza niej za pomocą 
społecznie odpowiedzialnych strategii 
licencyjnych.  

Or. en

Poprawka 356
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji uwzględnia ogólne 
zasady zawarte w zaleceniu Komisji w 
sprawie Europejskiej karty naukowca 
oraz w Kodeksie postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych18.

4. W stosownych przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji zawiera postanowienia 
gwarantujące poszanowanie zasad etyki i 
zasad uczciwości badań naukowych, w 
tym ustanowienie niezależnej komisji 
etycznej, oraz prawo Komisji do 
przeprowadzania audytu w zakresie etyki, 
jak również ustanowienie niezależnej 
komisji ds. uczciwości badań naukowych 
oraz prawo Komisji do przeprowadzania 
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audytu w zakresie uczciwości badań 
naukowych.

Or. en

Poprawka 357
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji uwzględnia ogólne 
zasady zawarte w zaleceniu Komisji w 
sprawie Europejskiej karty naukowca oraz 
w Kodeksie postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych.

4. W stosownych przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji uwzględnia ogólne 
zasady zawarte w zaleceniu Komisji w 
sprawie Europejskiej karty naukowca oraz 
w Kodeksie postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych. W szczególności 
uwzględnia ona działania na rzecz 
promowania zrównoważonej reprezentacji 
mężczyzn i kobiet w zespołach badawczych 
oraz zagwarantowania właściwego 
włączenia kwestii równości płci w kontekst
badań naukowych.

Or. en

Poprawka 358
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji uwzględnia ogólne 
zasady zawarte w zaleceniu Komisji w 
sprawie Europejskiej karty naukowca oraz 
w Kodeksie postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych.

4. W stosownych przypadkach umowa o 
udzielenie dotacji uwzględnia ogólne 
zasady zawarte w zaleceniu Komisji w 
sprawie Europejskiej karty naukowca oraz 
w Kodeksie postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych oraz zasadę 
równości płci określoną w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX [Horyzont 
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2020].

Or. en

Poprawka 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja lub stosowny organ 
finansujący gwarantują, że dla umów o 
udzielenie dotacji zawartych w ramach 
instrumentu MŚP czas upływający od 
terminu składania wniosków, określonego 
w poszczególnych zaproszeniach do 
składania wniosków, do podpisania 
umowy o udzielenie dotacji lub, w 
stosownych przypadkach, przyjęcia decyzji
o udzieleniu dotacji, zostanie skrócony do 
maksymalnego okresu pięciu miesięcy.

Or. en

Poprawka 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku prowadzenia badań w 
dziedzinie związanej z ochroną zdrowia 
publicznego, umowa o udzielenie dotacji 
zawiera postanowienia, które zwiększają 
dostęp do wyników za pomocą społecznie 
odpowiedzialnych strategii licencyjnych.  

Or. en
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Poprawka 361
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Umowa o udzielenie dotacji zawiera, w 
stosownych przypadkach, przepisy 
zapewniające poszanowanie zasad etyki, w 
tym przewidujące ustanowienie niezależnej 
komisji etycznej oraz prawo Komisji do 
przeprowadzania audytu w zakresie etyki.

5. Umowa o udzielenie dotacji zawiera, w 
stosownych przypadkach oraz w 
przypadku wszystkich projektów w 
dziedzinie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa, przepisy zapewniające 
poszanowanie zasad etyki, w tym 
przewidujące ustanowienie niezależnej 
komisji etycznej oraz prawo Komisji do 
przeprowadzania audytu w zakresie 
etyki.ubezpieczeń

Or. en

Poprawka 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Umowa o udzielenie dotacji zawiera, w 
stosownych przypadkach, przepisy 
zapewniające poszanowanie zasad etyki, w 
tym przewidujące ustanowienie niezależnej 
komisji etycznej oraz prawo Komisji do 
przeprowadzania audytu w zakresie etyki.

5. Umowa o udzielenie dotacji zawiera, w 
stosownych przypadkach, przepisy 
zapewniające poszanowanie zasad etyki i 
praw podstawowych, w tym przewidujące 
ustanowienie niezależnej komisji etycznej 
oraz prawo Komisji do zlecenia 
przeprowadzenia niezależnego audytu w 
zakresie etyki.

Or. en
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Poprawka 363
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Poszczególne dotacje na działania mogą 
stanowić część partnerstwa ramowego 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 
nr XX/2012 [rozporządzenie finansowe] i 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 
delegowane].

6. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach poszczególne
dotacje na działania mogą stanowić część 
partnerstwa ramowego zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (UE) nr XX/XX
[rozporządzenie finansowe] i 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX
[rozporządzenie delegowane].

Or. en

Poprawka 364
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Czas przewidziany na przyznawanie 

dotacji
Komisja lub stosowny organ finansujący 
zapewniają zasadniczo skrócenie czasu 
upływającego od terminu składania 
wniosków, określonego w poszczególnych 
zaproszeniach do składania wniosków, do 
podpisania umowy o udzielenie dotacji 
lub, w stosownych przypadkach, przyjęcia 
decyzji o udzieleniu dotacji, do okresu 
czterech miesięcy, z możliwością 
wydłużenia czasu na podpisanie umowy o 
udzielenie dotacji na maksymalny okres 
sześciu miesięcy.

Or. en
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Poprawka 365
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 a
Jeżeli badania naukowe prowadzi się w 
jednej z dziedzin mających znaczenie dla 
zdrowia publicznego, umowa w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej zawiera 
postanowienia gwarantujące wsparcie na 
rzecz dostępności wyników badań dla 
obywateli UE i spoza niej w ramach 
odpowiedzialnych społecznie strategii w 
zakresie transferu technologii.

Or. de

Uzasadnienie

Wyniki badań naukowych finansowanych ze środków publicznych powinny być udostępniane 
wszystkim obywatelom. Dlatego w ramach europejskich badań naukowych należy 
uwzględniać nie tylko kwestię doskonałości naukowej, ale również korzyści społeczne.
Obejmuje to również zagwarantowanie na całym świecie dostępu do leków ratujących życie.

Poprawka 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja lub stosowny organ 
finansujący zapewniają skrócenie czasu 
upływającego od terminu składania 
wniosków, określonego w poszczególnych 
zaproszeniach do składania wniosków, do 
podpisania umowy o udzielenie dotacji 
lub, w stosownych przypadkach, przyjęcia 
decyzji o udzieleniu dotacji, do 
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maksymalnego okresu sześciu miesięcy.
Ze względu na złożony charakter 
niektórych konsorcjów uczestnikom 
należy dać przynajmniej okres czterech 
miesięcy na przyjęcie oferty dotacji. W 
wyjątkowych przypadkach okres ten 
można przedłużyć o jeden miesiąc.

Or. en

Poprawka 367
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Czas na przyznanie dotacji

1. Średni czas na przyznanie dotacji 
wynosi sześć miesięcy od daty 
wynegocjowania oferty. Łączny czas 
przeznaczony przez Komisję na 
zakończenie wewnętrznych procedur, 
łącznie z przygotowaniem wszystkich 
istotnych informacji i dokumentacji, 
oceną i podpisaniem umów o udzielenie 
dotacji, nie przekracza 60 dni roboczych.
Uczestnicy otrzymują łącznie nie mniej niż 
60 dni roboczych na przygotowanie 
wszystkich istotnych informacji i 
wymaganej dokumentacji.
2. W stosownych przypadkach 
wynikających z charakteru danego 
zaproszenia należy uwzględnić 
dwuetapową procedurę oceny w celu 
zmniejszenia kosztów przygotowywania 
wniosków, które zostaną odrzucone.    W 
dwuetapowej procedurze średni czas 
przewidziany na przyznawanie dotacji 
wynosi dziewięć miesięcy.  Format 
wstępnych wniosków w przypadku 
dwuetapowej procedury powinien być 
spójny, a uczestnicy muszą dysponować 
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wystarczającym czasem, aby przygotować 
drugi etap zaproszenia.
3. Komisja stara się podejmować decyzje i 
występować z wnioskami o informacje 
możliwie jak najszybciej, z zachowaniem 
granic rozsądku. Komisja unika 
obligowania uczestników do ponownego 
przedstawiania lub negocjowania części 
oferty, które zostały uprzednio 
zaakceptowane, chyba że istnieje ku temu 
racjonalna i uzasadniona przyczyna.
4. Uczestnicy otrzymują rozsądną ilość 
czasu na przygotowanie informacji i 
dokumentacji wymaganych do projektu.
5. Określając dokumenty do załączenia do 
wniosku oraz limity czasowe Komisja 
bierze pod uwagę fakt, że MŚP a w 
szczególności pracownicy naukowi 
zatrudnieni na uniwersytetach, mają 
zazwyczaj niewielkie możliwości, o ile w 
ogóle, przygotowania dokumentów 
administracyjnych. Należy unikać 
powtarzalnych elementów wniosku, 
umowy o udzielenie dotacji i dokumentów 
pomocniczych. Komisja nie wymaga od 
uczestników informacji, które są już 
dostępne w strukturze administracyjnej, 
chyba że wymagają one aktualizacji. W 
tym względzie Komisja stosuje zasadę 
„tylko raz”, gdzie informacje raz 
przedstawione w administracji nie 
powinny być ponownie wymagane przez 
inne służby administracyjne, np. od 
przedsiębiorstw nie powinno się wymagać 
wielokrotnego dostarczania informacji, 
które właściwe organy otrzymały już inną 
drogą.
6. Komisja stara się w miarę możliwości 
unikać wyznaczania terminów w taki 
sposób, że wymagałoby to od 
potencjalnych uczestników złożenia 
dokumentacji w czasie standardowych 
wakacyjnych przerw akademickich czy 
takich przerw w działalności 
przedsiębiorstw.



PE492.762v01-00 150/167 AM\907542PL.doc

PL

7. Komisja stara się skrócić czas potrzebny 
na przygotowanie przez nią koniecznej 
dokumentacji po sporządzeniu umowy o 
udzielenie dotacji do 15 dni roboczych.
8. W stosownych przypadkach, jak w 
przypadku MŚP, Komisja może mieć 
prawo uchylić obowiązek przedstawienia 
przez uczestników części lub całości 
wymaganej dokumentacji, jeżeli taka 
dokumentacja została już ostatnio 
przedłożona Komisji przy okazji innej 
procedury oraz pod warunkiem że 
odnośne dokumenty zostały sporządzone 
w ustalonym rozsądnym okresie i nadal są 
ważne. W takich przypadkach 
przedmiotowy uczestnik może zostać 
poproszony o złożenie honorowego 
oświadczenia, że dokumentacja została 
złożona przy okazji wcześniejszej 
procedury – do sprecyzowania – oraz 
potwierdzenie, że nie nastapiła żadna 
zmiana sytuacji.
9. Komisja nie może wymagać od 
uczestników dostarczenia faktów lub 
danych, które Komisja może łatwo i za 
darmo sprawdzić w wiarygodnej, 
elektronicznie dostępnej bazie danych (np. 
dane firmy).
10. Komisja nie wyznacza celów jeśli 
chodzi o poziom zgłoszeń na poszczególne 
zaproszenia.

Or. en

Poprawka 368
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Czas na przyznanie dotacji
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Komisja lub stosowny organ finansujący 
zapewniają skrócenie czasu upływającego 
od terminu składania wniosków, 
określonego w poszczególnych 
zaproszeniach do składania wniosków, do 
podpisania umowy o udzielenie dotacji 
lub, w stosownych przypadkach, przyjęcia 
decyzji o udzieleniu dotacji, do 
maksymalnego okresu sześciu miesięcy. W 
wyjątkowych przypadkach można 
wydłużyć ten okres o jeden miesiąc.
Należy poinformować o konsekwencjach 
takiego przedłużenia zarówno dla Komisji, 
jak i dla uczestników. Na przykład po 
okresie sześciu miesięcy Komisja będzie 
zobowiązana do określenia umowy o 
udzielenie dotacji, a uczestnicy w dobrej 
wierze będą mogli rozpocząć realizację 
badań.

Or. en

Poprawka 369
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17b
Czas na dokonanie płatności

1. Uczestnicy, którzy wykonali określone 
w umowie zadanie powinni terminowo 
otrzymać wynagrodzenie.
2. Komisja dopilnowuje, by uczestnicy 
otrzymali należne im pieniądze w ciągu 
30 dni od przedłożenia Komisji 
niezbędnych dokumentów. Komisja 
powiadamia koordynatora projektu i 
uczestników o wszelkich 
nieprawidłowościach lub dodatkowych 
dokumentach w ciągu dwóch tygodni od 
przekazania Komisji takiej informacji. W 
przypadku braku takiego powiadomienia 
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Komisja jest zobowiązana do wypłaty 
należnej kwoty.
3. Komisja wprowadza środki mające na 
celu zagwarantowanie, że koordynatorzy 
projektu bezzwłocznie oraz w sposób 
sprawiedliwy i proporcjonalny przekażą 
pieniądze za projekt, zgodnie z umową o 
udzielenie dotacji, oraz że pieniądze 
zostaną podzielone między partnerów 
zgodnie z kwotami należnymi 
poszczególnym partnerom. O ile nie 
zostało to uzgodnione przez wszystkich 
uczestników, koordynatorzy projektu nie 
wstrzymują ani nie rozkładają na etapy 
płatności zaliczkowych bez zgody osoby 
odpowiedzialnej za projekt, w 
szczególności w przypadku MŚP. Takie 
ustalenia powinny być jasno określone w 
umowach konsorcyjnych oraz uzyskać 
zgodę osoby odpowiedzialnej za projekt.
4. Po przekazaniu środków 
koordynatorowi projektu Komisja 
powiadamia uczestników o wypłaconej 
kwocie i dacie dokonania płatności.
5. Przypadki, gdy jeden lub więcej 
partnerów nie ukończyło zleconych prac 
lub jeśli nie przekazali oni wymaganych 
informacji lub dokumentacji 
koordynatorowi projektu bądź Komisji, 
nie powstrzymują koordynatora projektu 
przed przedłożeniem dokumentacji 
Komisji w imieniu pozostałych partnerów, 
ani Komisji przed dokonaniem płatności 
na rzecz pozostałych partnerów.
6. Przypadki, gdy po wynegocjowaniu 
umowy o udzielenie dotacji do projektu 
dołączają nowi partnerzy, nie powodują 
zmiany kwot przyznanych początkowym 
partnerom, chyba że zostanie to 
uzgodnione przez początkowych 
partnerów lub jeżeli ilość wymaganej od 
nich pracy znacznie się zmieni.
7. Komisja wdraża hierarchiczny proces 
kontroli, w którym gwarantuje, że 
audytorzy beneficjentów spełniają 
uzgodnione normy i wypełniają wymogi 
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kontrolne określone w programie 
„Horyzont 202”. Pozwoli to uniknąć 
potrzeby przeprowadzania wielokrotnych 
kontroli, czyniąc proces administracyjny 
jaśniejszym i prostszym dla uczestników.
Komisja wstrzymuje się od wymagania 
dodatkowych informacji po 
przedstawieniu poświadczeń z kontroli.
8. UE będzie miała obowiązek 
sprawozdawczości w zakresie płatności w 
formie sporządzanych co dwa lata
statystyk przedstawiających dane 
dotyczące okresów płatności za ukończone 
prace.  Okres płatności jest zdefiniowany 
jako okres od ostatecznego przekazania 
ukończonego projektu zarówno przez 
koordynatora projektu, jak i osobę 
odpowiedzialną za projekt (okres ten nie 
może być dłuższy niż jeden miesiąc od daty 
ukończenia projektu) do momentu 
dostępności rozliczonych środków na 
rachunku bankowym uczestnika.
9. Na wniosek uczestnika w umowie o 
udzielenie dotacji przestrzega się 
kalendarza akademickiego i biznesowego.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
projektów wymagających zatrudnienia 
doktorantów, którzy najprawdopodobniej 
nie są dostępni w środkowym okresie 
kalendarza akademickiego.

Or. en

Poprawka 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17c
Komunikacja

1. Proces zatwierdzenia w zakresie 
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zgodności z zasadami etyki jest dla 
uczestników i wnioskodawców przejrzysty, 
zwłaszcza gdy proces ten jest przyczyną 
opóźnienia rozpoczęcia projektów. Nie 
powinno być konieczne ponowne 
przedstawianie informacji, które już 
zostały przekazane w zaproszeniu, do 
celów zatwierdzenia w zakresie zgodności 
z zasadami etycznymi. W miarę 
możliwości Komisja korzysta ze wszystkich 
informacji przekazanych już przez 
wnioskodawcę w zaproszeniu w celu 
zatwierdzenia wniosku i zwraca się o 
dodatkowe informacje tylko wówczas, gdy 
może dowieść, że te informacje są 
absolutnie niezbędne.
2. Uczestnicy mogą bezpośrednio 
kontaktować się z osobami 
odpowiedzialnymi za projekty w 
przypadku powtarzających się wątpliwości 
dotyczących zarządzania projektem lub 
działań podejmowanych przez 
koordynatora projektu. Jeśli osoba 
odpowiedzialna za projekt jest nieobecna, 
dopilnowuje ona, aby uczestnicy posiadali 
dane kontaktowe jej zastępcy, który 
powinien móc podejmować decyzje 
podczas nieobecności osoby 
odpowiedzialnej za projekt. Dane 
kontaktowe właściwych urzędników 
Komisji muszą zostać udostępnione 
uczestnikom i im przekazane.
3. Na wniosek uczestników oraz w celu 
umożliwienia im przygotowania się do 
przyszłych zaproszeń Komisja przekazuje 
wnioskodawcom informacje zwrotne na 
temat odrzuconych ofert, w tym ich 
mocnych i słabych stron, zgodnie ze 
zdaniem niezależnych ekspertów, o 
których mowa w art. 37 rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub stosowny organ finansujący 
może ustanowić bezpieczny system 
elektroniczny wymiany informacji z 
uczestnikami. Dokumenty złożone za 
pośrednictwem tego systemu, w tym 
umowy o udzielenie dotacji, uznaje się za 
oryginalny dokument, w przypadku 
zastosowania identyfikacji użytkownika i 
hasła przedstawiciela uczestnika. Taka 
identyfikacja stanowi podpis 
przedmiotowego dokumentu.

Komisja lub stosowny organ finansujący 
ustanawia bezpieczny elektroniczny 
system wymiany informacji z 
uczestnikami, informujący uczestników o 
szczegółach i harmonogramie ich 
wniosku w łatwo dostępnym formacie.
System ten przekazuje uczestnikom 
informacje zwrotne, tak że wiedzą oni, 
kiedy najprawdopodobniej otrzymają 
decyzję z Komisji lub stosownego organu 
finansującego. Dokumenty złożone za 
pośrednictwem tego systemu, w tym 
umowy o udzielenie dotacji, uznaje się za 
oryginalny dokument, w przypadku 
zastosowania identyfikacji użytkownika i 
hasła przedstawiciela uczestnika. Taka 
identyfikacja stanowi podpis 
przedmiotowego dokumentu.

Or. en

Poprawka 372
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub stosowny organ finansujący 
może ustanowić bezpieczny system 
elektroniczny wymiany informacji z 
uczestnikami. Dokumenty złożone za 
pośrednictwem tego systemu, w tym 
umowy o udzielenie dotacji, uznaje się za 
oryginalny dokument, w przypadku 
zastosowania identyfikacji użytkownika i
hasła przedstawiciela uczestnika. Taka 
identyfikacja stanowi podpis 
przedmiotowego dokumentu.

Komisja ustanawia bezpieczny system 
elektroniczny jako jedyny punkt dostępu 
(single entry point) służący wymianie
informacji z uczestnikami. Dokumenty 
złożone za pośrednictwem tego systemu, w 
tym umowy o udzielenie dotacji, uznaje się 
za oryginalny dokument, o ile posłużono 
się identyfikacją użytkownika i hasłem
przedstawiciela uczestnika. Taka 
identyfikacja stanowi podpis 
przedmiotowego dokumentu.
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Or. de

Uzasadnienie

Jednolita, zarządzana przez Komisję i bezpieczna baza danych dla wszystkich uczestników 
projektów, przy pomocy której zarządza się projektami od momentu złożenia wniosku aż po 
zakończenie projektu, może znacznie poprawić przejrzystość i stanowić uproszczenie.

Poprawka 373
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub stosowny organ finansujący 
może ustanowić bezpieczny system 
elektroniczny wymiany informacji z 
uczestnikami. Dokumenty złożone za 
pośrednictwem tego systemu, w tym 
umowy o udzielenie dotacji, uznaje się za 
oryginalny dokument, w przypadku 
zastosowania identyfikacji użytkownika i 
hasła przedstawiciela uczestnika. Taka 
identyfikacja stanowi podpis 
przedmiotowego dokumentu.

Komisja ustanawia bezpieczny system 
elektroniczny wymiany informacji z 
uczestnikami. Dokumenty złożone za 
pośrednictwem tego systemu, w tym 
umowy o udzielenie dotacji, uznaje się za 
oryginalny dokument, w przypadku 
zastosowania identyfikacji użytkownika i 
hasła przedstawiciela uczestnika. Taka
identyfikacja stanowi podpis 
przedmiotowego dokumentu.

Or. en

Poprawka 374
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub stosowny organ finansujący 
może ustanowić bezpieczny system 
elektroniczny wymiany informacji z 
uczestnikami. Dokumenty złożone za 
pośrednictwem tego systemu, w tym 
umowy o udzielenie dotacji, uznaje się za 
oryginalny dokument, w przypadku 

Komisja lub stosowny organ finansujący 
ustanawia bezpieczny system 
elektroniczny wymiany informacji z 
uczestnikami. Dokumenty złożone za 
pośrednictwem tego systemu, w tym 
umowy o udzielenie dotacji, uznaje się za 
oryginalny dokument, w przypadku 
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zastosowania identyfikacji użytkownika i 
hasła przedstawiciela uczestnika. Taka 
identyfikacja stanowi podpis 
przedmiotowego dokumentu.

zastosowania identyfikacji użytkownika i 
hasła przedstawiciela uczestnika. Taka 
identyfikacja stanowi podpis 
przedmiotowego dokumentu.

Or. en

Poprawka 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Uczestnicy mogą przedstawić Komisji 
Europejskiej wniosek o dodatkowe 
informacje lub interpretacje związane ze 
stosowaniem zasad uczestnictwa w 
programie ramowym „Horyzont 2020”. W 
przypadku braku odpowiedzi ze strony 
Komisji w ciągu dwóch miesięcy 
stanowisko uczestnika uważa się za 
przyjęte.

Or. fr

Uzasadnienie

Liczni uczestnicy uskarżają się na późne odpowiedzi lub na brak odpowiedzi ze strony 
Komisji na ich wnioski o dodatkowe informacje lub interpretację odnośnie stosowania zasad 
uczestnictwa. Ta procedura pozwoli na zachowanie równowagi w relacjach między Komisją i 
beneficjentami.

Poprawka 376
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
żadnych zobowiązań niezgodnych z 

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
żadnych zobowiązań niezgodnych z 
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umową o udzielenie dotacji. Jeśli uczestnik 
nie wypełnia swoich zobowiązań 
dotyczących realizacji działania od strony 
technicznej, pozostali uczestnicy 
wypełniają zobowiązania bez dodatkowego 
wkładu finansowania Unii, chyba że 
Komisja lub organ finansujący wyraźnie 
zwolni ich z tego obowiązku.
Odpowiedzialność finansowa każdego z 
uczestników jest ograniczona do jego 
własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących funduszu.
Uczestnicy zapewniają, aby Komisja lub 
organ finansujący byli informowani o 
wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć 
wpływ na realizację działania lub na 
interes Unii.

niniejszym rozporządzeniem i umową o 
udzielenie dotacji. Jeśli uczestnik nie 
wypełnia swoich zobowiązań dotyczących 
realizacji działania od strony technicznej, 
pozostali uczestnicy wypełniają 
zobowiązania bez dodatkowego wkładu 
finansowania Unii, chyba że Komisja lub 
organ finansujący wyraźnie zwolni ich z 
tego obowiązku. Odpowiedzialność 
finansowa w odniesieniu do postępu 
technicznego w pracach każdego z 
uczestników jest ograniczona do jego 
własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących funduszu.
Odpowiedzialność finansowa każdego z 
uczestników w przypadku naruszenia 
poufnych umów na podstawie umowy o 
udzielenie dotacji i/lub umowy 
konsorcyjnej nie ogranicza się do 
zadłużenia własnego uczestników.
Uczestnicy zapewniają, aby Komisja lub 
organ finansujący byli informowani o 
wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć 
wpływ na realizację działania lub na 
interes Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność każdego uczestnika w działaniu nie może się ograniczać do zadłużenia 
własnego w przypadku naruszenia postanowień poufnej umowy dotyczących nowej i/lub 
istniejącej wiedzy.

Poprawka 377
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
żadnych zobowiązań niezgodnych z 
umową o udzielenie dotacji. Jeśli uczestnik 
nie wypełnia swoich zobowiązań 

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
żadnych zobowiązań niezgodnych z 
umową o udzielenie dotacji. Jeśli uczestnik 
nie wypełnia swoich zobowiązań 
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dotyczących realizacji działania od strony 
technicznej, pozostali uczestnicy 
wypełniają zobowiązania bez dodatkowego 
wkładu finansowania Unii, chyba że 
Komisja lub organ finansujący wyraźnie 
zwolni ich z tego obowiązku.
Odpowiedzialność finansowa każdego z 
uczestników jest ograniczona do jego 
własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących funduszu.
Uczestnicy zapewniają, aby Komisja lub 
organ finansujący byli informowani o 
wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć 
wpływ na realizację działania lub na 
interes Unii.

dotyczących realizacji działania od strony 
technicznej, pozostali uczestnicy 
wypełniają zobowiązania bez dodatkowego 
wkładu finansowania Unii, chyba że 
Komisja lub organ finansujący wyraźnie 
zwolni ich z tego obowiązku.
Odpowiedzialność finansowa każdego z 
uczestników jest ograniczona do funduszy, 
które uczestnik ten otrzymał bezpośrednio, 
z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
funduszu. Uczestnicy zapewniają, aby 
Komisja lub organ finansujący byli 
informowani o wszelkich zdarzeniach, 
które mogą mieć wpływ na realizację 
działania lub na interes Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest dalsze wyjaśnienie terminu „zadłużenie własne”. Biorąc pod uwagę, że 
uczestnicy projektu mają wspólną/ wieloraką odpowiedzialność za realizację techniczną 
projektu, „zadłużenie własne” mogłoby również obejmować zadłużenie powstałe w wyniku 
niewypełnienia zobowiązań przez innego uczestnika w ramach wspólnej/wielorakiej 
odpowiedzialności technicznej. Uczestnik nie powinien ponosić odpowiedzialności finansowej 
za fundusze, których nie otrzymał bezpośrednio.

Poprawka 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
żadnych zobowiązań niezgodnych z 
umową o udzielenie dotacji. Jeśli uczestnik 
nie wypełnia swoich zobowiązań 
dotyczących realizacji działania od strony 
technicznej, pozostali uczestnicy 
wypełniają zobowiązania bez dodatkowego 
wkładu finansowania Unii, chyba że 
Komisja lub organ finansujący wyraźnie 
zwolni ich z tego obowiązku.
Odpowiedzialność finansowa każdego z 

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
żadnych zobowiązań niezgodnych z 
umową o udzielenie dotacji. Jeśli uczestnik 
nie wypełnia swoich zobowiązań 
dotyczących realizacji działania od strony 
technicznej, pozostali uczestnicy 
wypełniają zobowiązania bez dodatkowego 
wkładu finansowania Unii, chyba że 
Komisja lub organ finansujący wyraźnie 
zwolni ich z tego obowiązku.
Odpowiedzialność finansowa każdego z 
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uczestników jest ograniczona do jego 
własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących funduszu.
Uczestnicy zapewniają, aby Komisja lub 
organ finansujący byli informowani o 
wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć 
wpływ na realizację działania lub na 
interes Unii.

uczestników jest ograniczona do funduszy, 
które uczestnik ten otrzymał bezpośrednio, 
z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
funduszu. Uczestnicy zapewniają, aby 
Komisja lub organ finansujący byli 
informowani o wszelkich zdarzeniach, 
które mogą mieć wpływ na realizację 
działania lub na interes Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić  zasadę „zadłużenia własnego”. W projektach uczestnicy mają wspólną 
odpowiedzialność. Należy unikać sytuacji, w której „zadłużenie własne” zostanie rozciągnięte 
na danego uczestnika, w sytuacji gdy to inny uczestnik nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków.  Uczestnik nigdy nie powinien ponosić odpowiedzialności finansowej za 
fundusze, których nie otrzymał bezpośrednio.

Poprawka 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
żadnych zobowiązań niezgodnych z 
umową o udzielenie dotacji. Jeśli uczestnik 
nie wypełnia swoich zobowiązań 
dotyczących realizacji działania od strony 
technicznej, pozostali uczestnicy 
wypełniają zobowiązania bez dodatkowego 
wkładu finansowania Unii, chyba że 
Komisja lub organ finansujący wyraźnie 
zwolni ich z tego obowiązku.
Odpowiedzialność finansowa każdego z 
uczestników jest ograniczona do jego 
własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących funduszu.
Uczestnicy zapewniają, aby Komisja lub 
organ finansujący byli informowani o 
wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć 
wpływ na realizację działania lub na 
interes Unii.

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
żadnych zobowiązań niezgodnych z 
umową o udzielenie dotacji. Jeśli uczestnik 
nie wypełnia swoich zobowiązań 
dotyczących realizacji działania od strony 
technicznej, pozostali uczestnicy 
wypełniają zobowiązania bez dodatkowego 
wkładu finansowania Unii, chyba że 
Komisja lub organ finansujący wyraźnie 
zwolni ich z tego obowiązku.
Odpowiedzialność finansowa każdego z 
uczestników jest ograniczona do jego 
własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących funduszu.
Uczestnicy zapewniają, aby Komisja lub 
organ finansujący byli informowani o 
wszelkich istotnych zdarzeniach, które 
mogą mieć wpływ na realizację działania 
lub na interes Unii.
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Or. en

Poprawka 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestnicy realizują działanie i 
podejmują w tym celu wszystkie konieczne 
i uzasadnione kroki. Dysponują 
właściwymi zasobami w zakresie i czasie 
niezbędnym do realizacji działania. Jeśli 
jest to niezbędne dla realizacji działania, 
mogą zlecić osobom trzecim, w tym 
podwykonawcom, realizację niektórych 
elementów działania lub mogą 
wykorzystać zasoby udostępnione przez 
osoby trzecie w postaci wkładu 
niepieniężnego, zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o udzielenie 
dotacji. Uczestnik zachowuje wyłączną 
odpowiedzialność wobec Komisji lub 
odnośnego organu finansującego oraz 
wobec pozostałych uczestników za 
wykonane prace.

3. Uczestnicy realizują działanie i 
podejmują w tym celu wszystkie konieczne 
i uzasadnione kroki. Dysponują 
właściwymi zasobami w zakresie i czasie 
niezbędnym do realizacji działania. Jeśli 
jest to niezbędne dla realizacji działania, 
mogą zlecić osobom trzecim, w tym 
podwykonawcom, realizację niektórych 
elementów działania lub mogą 
wykorzystać zasoby udostępnione przez 
osoby trzecie w postaci wkładu 
niepieniężnego, zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o udzielenie 
dotacji. Uczestnik zachowuje wyłączną 
odpowiedzialność wobec Komisji lub 
odnośnego organu finansującego oraz 
wobec pozostałych uczestników za 
wykonane prace.

Or. en

Poprawka 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zlecenie podwykonawstwa na realizację 
niektórych elementów działania jest 
ograniczone do przypadków 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji.

4. Zlecenie podwykonawstwa na realizację 
niektórych elementów działania jest 
ograniczone do przypadków 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji z wyjątkiem tych, których nie dało 
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się wyraźnie określić w momencie jej 
wejścia w życie. Wymagana jest 
wcześniejsza zgoda Komisji; takiej zgody 
nie można odmówić z nieuzasadnionego 
powodu.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest pewna elastyczność, jako że ścisłe stosowanie przepisów może zagrozić 
wynikom działania. W czasie trwania działania i rozwoju działalności badawczej może się 
zdarzyć, że potrzebna będzie pewna elastyczność dotycząca zlecenia podwykonawstwa 
pewnych zadań i że nie można tego było przewidzieć w momencie wejścia w życie umowy.

Poprawka 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zlecenie podwykonawstwa na realizację 
niektórych elementów działania jest 
ograniczone do przypadków 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji.

4. Zlecenie podwykonawstwa na realizację 
niektórych elementów działania jest 
ograniczone do przypadków 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji z wyjątkiem tych, których nie dało
się wyraźnie określić w momencie jej 
wejścia w życie. Wymagana jest 
wcześniejsza zgoda Komisji; takiej zgody 
nie można odmówić z nieuzasadnionego 
powodu.

Or. en

Poprawka 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zlecenie podwykonawstwa na realizację 
niektórych elementów działania jest 
ograniczone do przypadków 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji.

4. Zlecenie podwykonawstwa na realizację 
niektórych elementów działania jest 
ograniczone do przypadków 
przewidzianych we wzorze umowy o 
udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 384
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoby trzecie inne niż podwykonawcy
mogą wykonywać część prac uczestnika w 
ramach działania, pod warunkiem
wskazania takich osób trzecich i 
wykonywanych przez nie prac w umowie o 
udzielenie dotacji.

Preliminowanie pewnej potencjalnej 
(anonimowej) liczby osób trzecich nie 
będących podwykonawcami projektu, 
które mogą w toku badań wykonywać 
część prac, wymaga wskazania ich udziału
w umowie o udzielenie dotacji.

Or. pl

Uzasadnienie

Koordynator projektu nie może przewidzieć do końca potrzeb realizacyjnych, zwłaszcza od 
strony usług nie mających znaczenia naukowego.

Poprawka 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Uczestnicy przestrzegają przepisów 
prawa krajowego, regulacji i zasad 
etycznych państw, w których prowadzone 
są działania. W stosownych przypadkach 

9. Uczestnicy przestrzegają przepisów 
prawa krajowego, regulacji i zasad 
etycznych Unii i państw stowarzyszonych, 
w których prowadzone są działania. W 
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uczestnicy muszą uzyskać przed 
rozpoczęciem działania zgodę właściwych 
krajowych lub lokalnych komisji 
etycznych.

stosownych przypadkach uczestnicy muszą 
uzyskać przed rozpoczęciem działania 
zgodę właściwych krajowych lub 
lokalnych komisji etycznych. Działania 
prowadzone przez kraje trzecie i 
finansowane przez Komisję są zgodne z 
prawodawstwem Unii.

Or. en

Poprawka 386
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Uczestnicy przestrzegają przepisów 
prawa krajowego, regulacji i zasad 
etycznych państw, w których prowadzone 
są działania. W stosownych przypadkach 
uczestnicy muszą uzyskać przed 
rozpoczęciem działania zgodę właściwych 
krajowych lub lokalnych komisji 
etycznych.

9. Uczestnicy przestrzegają przepisów 
prawa krajowego, regulacji, zasad 
etycznych i zasad uczciwości badań
państw, w których prowadzone są 
działania. W stosownych przypadkach 
uczestnicy muszą uzyskać przed 
rozpoczęciem działania zgodę właściwych 
krajowych lub lokalnych komisji 
etycznych.

Or. en

Poprawka 387
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie konsorcjum pragnący 
uczestniczyć w działaniu wyznaczają 
jednego spośród nich na koordynatora, 
który jest wskazany w umowie o 
udzielenie dotacji.

1. Członkowie konsorcjum pragnący 
uczestniczyć w działaniu wyznaczają 
jednego spośród nich na koordynatora, 
który jest wskazany w umowie o 
udzielenie dotacji.
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Koordynator pełni funkcję 
obowiązkowego punktu kontaktowego 
członków konsorcjum, reprezentuje 
konsorcjum w stosunkach z Komisją i 
stosownym organem finansującym oraz 
monitoruje wypełnianie przez członków 
konsorcjum ich zobowiązań 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Poprawka 388
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie konsorcjum pragnący 
uczestniczyć w działaniu wyznaczają 
jednego spośród nich na koordynatora, 
który jest wskazany w umowie o 
udzielenie dotacji.

1. Członkowie konsorcjum pragnący 
uczestniczyć w działaniu wyznaczają 
jednego spośród nich na koordynatora, 
który jest wskazany w umowie o 
udzielenie dotacji.

Koordynator pełni funkcję głównego 
punktu kontaktowego członków 
konsorcjum, reprezentuje konsorcjum w 
stosunkach z Komisją i odpowiednimi 
organami finansującymi oraz monitoruje 
wypełnianie przez członków konsorcjum 
ich zobowiązań przewidzianych w umowie 
o udzielenie dotacji.

Or. ro

Poprawka 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie konsorcjum uczestniczący 
w działaniu zawierają umowę wewnętrzną 
(umowę konsorcyjną), z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków 
przewidzianych w programie lub planie 
prac lub zaproszeniu do składania 
wniosków.

2. Członkowie konsorcjum uczestniczący 
w działaniu zawierają umowę wewnętrzną, 
w której ustanawia się prawa i obowiązki 
członków konsorcjum (umowę 
konsorcyjną). Nie uniemożliwia to jednak 
pojedynczym członkom konsorcjum 
wejścia w bezpośredni dialog z Komisją 
lub stosownym organem finansującym, w 
szczególności w przypadku gdy mają oni 
zastrzeżenia do działań koordynatora.

Or. en

Poprawka 390
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ogłaszając zaproszenie do składania 
ofert projektowych, Komisja publikuje 
jednocześnie wytyczne na temat kwestii, 
które uczestnicy mogą uregulować w 
umowie konsorcyjnej.

Or. de

Uzasadnienie

W bieżącym okresie często ma już miejsce posługiwanie się wytycznymi i wzorcowymi 
umowami konsorcyjnymi, a koncepcja ta sprawdza się. Dlatego należy je ująć w zasadach 
uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”jako normę.

Poprawka 391
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Konsorcjum może zaproponować 
dodanie lub usunięcie uczestnika zgodnie 
ze stosownymi przepisami umowy o 
udzielenie dotacji, pod warunkiem, że 
zmiana ta jest zgodna z zasadami
uczestnictwa, nie ma negatywnego wpływu 
na realizację działania i nie jest sprzeczna z 
zasadą równego traktowania.

3. Konsorcjum może zaproponować 
dodanie lub usunięcie uczestnika lub 
zmianę koordynatora zgodnie ze 
stosownymi przepisami umowy o 
udzielenie dotacji i umowy konsorcyjnej, 
pod warunkiem, że zmiana ta jest zgodna z 
regułami uczestnictwa, nie ma 
negatywnego wpływu na realizację 
działania i nie jest sprzeczna z zasadą 
równego traktowania.

Or. en


