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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udziału Unii w programie badawczo-rozwojowym podjętym wspólnie przez kilka 
państw członkowskich mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w zakresie badań
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0493),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 185 i art. 188 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0220/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …1,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–
0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania swojego stanowiska Radzie i 
Komisji, a także parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji
(2014–2020) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr .../2013
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... 

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji
(2014–2020) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr …/2013
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

                                               
1 Dz.U. C …
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201320 r. (zwany dalej „programem
»Horyzont 2020«”) ma na celu osiągnięcie 
większego wpływu na badania i innowacje 
poprzez przyczynienie się do wzmocnienia 
partnerstw publiczno-publicznych, w tym
poprzez udział Unii w programach 
podjętych przez kilka państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 Traktatu.

…201320 (zwany dalej „programem
»Horyzont 2020«”) ma na celu osiągnięcie 
większego wpływu na badania i innowacje 
poprzez zapewnienie większej synergii, 
zwiększenie koordynacji i unikanie 
zbędnego powielania międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych programów 
badawczych. Partnerstwa publiczno-
publiczne, powinny – między innymi
poprzez udział Unii w programach 
podjętych przez kilka państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 Traktatu
– osiągnąć te cele, wypełnić warunki 
określone w tym rozporządzeniu, 
zwłaszcza w art. 26, i zapewnić pełną 
zgodność z ogólnymi zasadami programu 
„Horyzont 2020”.

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

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

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i do „Wzmocnionego partnerstwa w 
ramach europejskiej przestrzeni badawczej 
na rzecz doskonałości i wzrostu 
gospodarczego”26, będzie miał na celu 
wspieranie MŚP prowadzących działalność 
w zakresie badań poprzez 
współfinansowanie ich prorynkowych 
projektów badawczych we wszelkich 
dziedzinach. W związku z tym w 
połączeniu z działaniami w ramach celu
„Najnowocześniejsze i wspomagające 
technologie” określonego w programie

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

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

„Horyzont 2020” program ten przyczyni 
się do osiągnięcia celów części tego 
programu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle”, tj. do przyspieszenia rozwoju 
technologii i innowacji, które zapewnią 
podstawy działania przedsiębiorstwom 
przyszłości i pomogą innowacyjnym 
europejskim MŚP przeobrazić się w firmy 
wiodące na rynku światowym. W ramach 
udoskonaleń w stosunku do poprzedniego 
programu Eurostars w programie 
Eurostars-2 należy położyć nacisk na 
skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie 
dotacji, silniejszą integrację oraz lżejszą, 
przejrzystą i efektywniejszą administrację 
przynoszącą w ostatecznym rozrachunku 
korzyści MŚP prowadzącym działalność w 
zakresie badań i rozwoju.

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

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

26 COM(2012)392 final z dnia 17 lipca 
2012 r.

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

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Podczas konferencji ministerialnej sieci 
EUREKA, która odbyła się w dniu 22 
czerwca 2012 r. w Budapeszcie, 
zatwierdzono wizję strategiczną dotyczącą 
programu Eurostars-2 (zwaną dalej
„dokumentem budapeszteńskim”).
Ministrowie zobowiązali się wesprzeć 
kontynuację wspólnego programu
Eurostars po jego zakończeniu w 2013 r. 
przez okres objęty programem „Horyzont 
2020”. Będzie to obejmowało wzmocnione 
partnerstwo na rzecz realizacji zaleceń 

(8) Podczas konferencji ministerialnej sieci 
EUREKA, która odbyła się w dniu 22 
czerwca 2012 r. w Budapeszcie, 
zatwierdzono wizję strategiczną dotyczącą 
programu Eurostars-2 (zwaną dalej
„dokumentem budapeszteńskim”).
Ministrowie zobowiązali się wesprzeć 
kontynuację wspólnego programu 
Eurostars po jego zakończeniu w 2013 r. 
przez okres objęty programem „Horyzont 
2020”. Będzie to obejmowało wzmocnione 
partnerstwo na rzecz realizacji zaleceń 
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zawartych w ocenie śródokresowej 
wspólnego programu Eurostars. W 
dokumencie budapeszteńskim określono 
dwa główne cele programu Eurostars-2: po 
pierwsze, cel strukturalny polegający na 
pogłębieniu synchronizacji i dostosowania 
krajowych programów badawczych w 
obszarze finansowania, który jest 
kluczowym elementem względem procesie
tworzenia europejskiej przestrzeni 
badawczej przez państwa członkowskie, a 
po drugie cel merytoryczny polegający na 
wspieraniu MŚP prowadzących działalność 
w zakresie badań, które uczestniczą w 
transgranicznych projektach dotyczących 
badań i innowacji. W dokumencie 
budapeszteńskim zaproszono Unię do 
udziału w programie.

zawartych w ocenie śródokresowej 
wspólnego programu Eurostars. W 
dokumencie budapeszteńskim określono 
dwa główne cele programu Eurostars-2: po 
pierwsze, cel strukturalny polegający na 
pogłębieniu synchronizacji i dostosowania 
krajowych programów badawczych w 
obszarze finansowania, który jest 
kluczowym elementem względem procesu
tworzenia europejskiej przestrzeni 
badawczej przez państwa członkowskie
sieci EUREKA, a po drugie cel 
merytoryczny polegający na wspieraniu 
MŚP prowadzących działalność w zakresie 
badań i rozwoju, które uczestniczą w 
transgranicznych projektach dotyczących 
badań i innowacji. W dokumencie 
budapeszteńskim zaproszono Unię do 
udziału w programie Eurostars-2.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Aby osiągnąć cel, jakim jest 
uproszczenie, należy ograniczyć 
obciążenia administracyjne i 
biurokratyczne dla wszystkich stron. 
Należy unikać podwójnych audytów i 
nadmiernej ilości dokumentacji oraz 
sprawozdań.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z celami programu „Horyzont 
2020” każde państwo członkowskie oraz
każde państwo stowarzyszone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny być 
uprawnione do udziału w programie 
Eurostars-2.

(11) Zgodnie z celami programu „Horyzont 
2020” oraz sieci EUREKA każde państwo 
członkowskie, państwo należące do sieci 
EUREKA oraz państwo europejskie lub 
pozaeuropejskie stowarzyszone z siecią 
EUREKA, które podpisało z UE umowę o 
współpracy naukowo-technicznej, 
powinno być uprawnione do udziału w 
programie Eurostars-2.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna przeprowadzić 
ocenę śródokresową dotyczącą przede 
wszystkim jakości i skuteczności programu 
Eurostars-2 oraz postępów w osiąganiu 
wyznaczonych celów, a także 
przeprowadzić ocenę końcową i 
przygotować sprawozdanie z tych ocen.

(22) Komisja wspólnie z państwami 
członkowskimi powinna przeprowadzić 
ocenę śródokresową dotyczącą przede 
wszystkim jakości i skuteczności programu 
Eurostars-2 oraz postępów w osiąganiu 
wyznaczonych celów, a także 
przeprowadzić ocenę końcową i 
przygotować sprawozdanie z tych ocen.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji ustanawia się przepisy 
dotyczące udziału Unii w drugim 
programie badawczo-rozwojowym 
podjętym wspólnie przez kilka państw 

W niniejszej decyzji ustanawia się przepisy 
dotyczące udziału Unii w drugim 
programie badawczo-rozwojowym 
podjętym wspólnie przez kilka państw 
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członkowskich mającym na celu wsparcie 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
prowadzących działalność w zakresie 
badań (zwanym dalej „programem 
Eurostars-2”) oraz warunki tego udziału.

członkowskich mającym na celu wsparcie 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
prowadzących działalność w zakresie 
badań i rozwoju (zwanym dalej
„programem Eurostars-2”) oraz warunki 
tego udziału.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde inne państwo członkowskie oraz 
każde inne państwo stowarzyszone w 
ramach programu „Horyzont 2020” –
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji (na lata 2014–
2020) ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (UE) nr .../2013 ... 
(zwanego dalej programem „Horyzont 
2020”) może uczestniczyć w programie 
Eurostars-2, o ile spełnia warunek 
określony w art. 6 ust. 1 lit. c) niniejszej 
decyzji. Te państwa członkowskie i
państwa stowarzyszone, które spełniają ten 
warunek, uznaje się za uczestniczące 
państwa do celów niniejszej decyzji.

2. Każde inne państwo członkowskie oraz 
każde inne państwo członkowskie należące 
do sieci EUREKA, a także każde państwo 
europejskie lub nieeuropejskie
stowarzyszone z siecią EUREKA, które 
podpisało z UE umowę o współpracy 
naukowo-technicznej, może uczestniczyć 
w programie Eurostars-2, o ile spełnia 
warunek określony w art. 6 ust. 1 lit. c) 
niniejszej decyzji. Te państwa 
członkowskie, państwa należące do sieci 
EUREKA i stowarzyszone z nią, które 
spełniają ten warunek, uznaje się za 
uczestniczące państwa do celów niniejszej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
łącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
programu Eurostars-2 wynosi 287 mln 

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
łącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
programu Eurostars-2, w tym na pokrycie 
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EUR30. Wkład wnoszony jest ze środków 
budżetu ogólnego Unii przydzielonych na 
odpowiednie części programu 
szczegółowego wdrażającego program
„Horyzont 2020” ustanowionego na mocy 
decyzji … /2013/UE zgodnie z art. 58 ust. 
1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

kosztów związanych z administracją 
centralną i kosztów operacyjnych, wynosi 
287 mln EUR30. Wkład wnoszony jest ze 
środków budżetu ogólnego Unii 
przydzielonych na odpowiednie części 
programu szczegółowego wdrażającego 
program „Horyzont 2020”, a zwłaszcza ze 
środków z pozycji „Innowacje w MŚP” w 
ramach filaru II, ustanowionego na mocy 
decyzji … /2013/UE zgodnie z art. 58 ust. 
1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

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

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

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Na pokrycie kosztów administracyjnych
i operacyjnych (które są kosztami oceny 
projektu) programu Eurostars-2 można 
wykorzystać maksymalnie 6% wkładu 
finansowego Unii Uczestniczące państwa 
pokrywają koszty administracyjne na 
poziomie krajowym niezbędne do realizacji 
programu Eurostars-2.

Or. en
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Uzasadnienie

Uzasadnienie: Administracja centralna, za którą odpowiedzialny jest sekretariat sieci 
EUREKA, oraz dokonywane na szczeblu centralnym oceny projektu generują koszty. Dla 
uproszczenia takie koszty centralne powinny być pokrywane z unijnego wkładu, a nie dzielone 
na ponad 30 państw członkowskich.  Państwa członkowskie ponoszą natomiast koszty 
administracyjne swoich odnośnych organów finansujących. Dzięki temu można by uniknąć 
sytuacji, w której jedno państwo członkowskie mogłoby zakwestionować całą sieć poprzez 
zwłokę w uregulowaniu swoich zobowiązań (4% kosztów administracyjnych + 2% kosztów 
oceny).

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wykazania przez uczestniczące 
państwa reprezentowane przez sekretariat 
sieci EUREKA, że tematy 
programu/badań są wyznaczane zgodnie z 
priorytetami badawczymi określonymi w 
programie „Horyzont 2020”oraz 
podejściem oddolnym programu 
Eurostars-2;

Or. en

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wykazania przez uczestniczące 
państwa reprezentowane przez sekretariat 
sieci EUREKA, że ogólne zasady 
programu „Horyzont 2020” są 
przestrzegane;

Or. en
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Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) wykazania przez uczestniczące 
państwa reprezentowane przez sekretariat 
sieci EUREKA, że warunki, o których 
mowa w art. 20 programu „Horyzont 
2020”, zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W umowie o delegowaniu zadań 
należy dokonać jasnego podziału zadań i 
obowiązków między Komisją, 
sekretariatem sieci EUREKA a państwami 
członkowskimi, a także unikać wszelkich 
form powielania zadań.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podjąć decyzję o 
samodzielnym przeprowadzeniu audytów, 
o których mowa w ust. 1.

2. Komisja może podjąć decyzję o 
samodzielnym przeprowadzeniu audytów, 
o których mowa w ust. 1. Takie audyty 
przeprowadza się wyłącznie w należycie 
uzasadnionych przypadkach i po 
konsultacjach z odnośnymi stronami.
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Uzasadnienie

Uzasadnienie: Ogólnie rzecz ujmując, przeprowadzanie przez Komisję audytów, które zostały 
już przeprowadzone przez krajowy organ finansujący, lub przeprowadzanie ich w 
przypadkach, które nie budzą wątpliwości, jest zbędne i zwyczajnie prowadzi do zwiększenia 
biurokracji.  Komisja powinna wyjaśnić, dlaczego chce przeprowadzić dodatkowe audyty, aby 
nie została posądzona o arbitralność. Dodatkowy audyt powinien być przeprowadzany 
wyłącznie w należycie uzasadnionych przypadkach, a nie ogólnie w stosunku do wszystkich 
państw oraz stron uczestniczących.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en


