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PR_COD_1amCom

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 Europejskim programie na rzecz innowacji i badań w dziedzinie 
metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0497),

– 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 (C7–0221/2013),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

– 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 stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

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 ... 
2013 r.5 (zwany dalej „programem 
ramowym »Horyzont 2020«”) ma na celu 
osiągnięcie większego wpływu na badania 

(2) „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji
(2014–2020) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr …/2013 z dnia …20135

(zwany dalej „programem »Horyzont 
2020«”) ma na celu osiągnięcie większego 
wpływu na badania i innowacje poprzez
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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.

zapewnienie większej synergii,
zwiększenie koordynacji i unikanie 
zbędnego powielania międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych programów 
badawczych. Partnerstwa publiczno-
publiczne, w tym udział Unii w 
programach podjętych przez kilka państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 Traktatu, 
powinny osiągnąć te cele, wypełnić 
warunki określone w tym rozporządzeniu, 
zwłaszcza w art. 20, i zapewnić pełną 
zgodność z ogólnymi zasadami programu, 
a w szczególności z zasadami otwartego 
dostępu i przejrzystości.

__________________ __________________
5 Dz.U. ... [PR H2020]. 5 Dz.U. ... [PR H2020].

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienia zgodne z programem ramowym „Horyzont 2020”, w szczególności z motywem 
28 i art. 20.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Uczestniczące państwa wnoszą wkład 
przede wszystkim w formie finansowania 
instytucjonalnego krajowych instytutów 
metrologicznych oraz instytucji 
desygnowanych uczestniczących w 
wybranych projektach. Wkłady 
uczestniczących państw powinny także 
obejmować wkład pieniężny na poczet 
kosztów administracyjnych EMPIR. Część 
wkładu Unii powinna zostać przydzielona 
podmiotom innym niż krajowe instytuty 
metrologiczne oraz instytucje 
desygnowane uczestniczące w wybranych 
projektach. Przy obliczaniu wkładu 
finansowego Unii na rzecz krajowych 

(16) Uczestniczące państwa wnoszą wkład 
przede wszystkim w formie finansowania 
instytucjonalnego krajowych instytutów 
metrologicznych oraz instytucji 
desygnowanych uczestniczących w 
wybranych projektach. Wkłady 
uczestniczących państw powinny także 
obejmować wkład pieniężny na poczet 
kosztów administracyjnych EMPIR. Część 
wkładu Unii powinna zostać przydzielona 
podmiotom innym niż krajowe instytuty 
metrologiczne oraz instytucje 
desygnowane uczestniczące w wybranych 
projektach. Przy obliczaniu wkładu 
finansowego Unii na rzecz krajowych 
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instytutów metrologicznych oraz instytucji 
desygnowanych uczestniczących w 
projektach w ramach EMPIR należy 
dopilnować, aby wkład Unii na rzecz 
EMPIR nie przekraczał wkładu 
uczestniczących państw. Biorąc pod uwagę 
fakt, że finansowanie instytucjonalne 
krajowych instytutów metrologicznych 
oraz instytucji desygnowanych przez 
uczestniczące państwa odpowiada kosztom 
pośrednim związanym z projektami w 
ramach EMPIR i nie jest zwracane przez 
wkład Unii, zryczałtowana stawka 
finansowania kwalifikowalnych kosztów 
pośrednich krajowych instytutów 
metrologicznych oraz instytucji 
desygnowanych powinna zostać 
dostosowana poprzez porównanie ze 
stawką określoną w rozporządzeniu (UE) 
nr … /2013 r. [ustanawiającym zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla
programu „Horyzont 2020” - programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji (na lata 2014–2020)”]. 
Wspomniana stawka zryczałtowana 
powinna zostać określona na podstawie 
całkowitych kosztów pośrednich 
zadeklarowanych jako koszty 
kwalifikowalne przez krajowe instytuty 
metrologiczne oraz instytucje 
desygnowane uczestniczące w projektach 
EMRP, które są stabilne i stanowią 
wiarygodne przybliżenie kosztów 
pośrednich, jakie poniosą krajowe instytuty 
metrologiczne i instytucje desygnowane 
uczestniczące w projektach EMPIR. 
Ponieważ wspomniane koszty pośrednie 
stanowią 140 % całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich 
krajowych instytutów metrologicznych 
oraz instytucji desygnowanych, z 
wyłączeniem kosztów związanych z 
podwykonawstwem oraz wkładów 
niepieniężnych wniesionych nieodpłatnie i 
niewykorzystywanych w obiektach tych 
podmiotów, zryczałtowana stawka 
finansowania pośrednich kosztów 
krajowych instytutów metrologicznych 

instytutów metrologicznych oraz instytucji 
desygnowanych uczestniczących w 
projektach w ramach EMPIR należy 
dopilnować, aby wkład Unii na rzecz 
EMPIR nie przekraczał wkładu 
uczestniczących państw. Biorąc pod uwagę 
fakt, że finansowanie instytucjonalne 
krajowych instytutów metrologicznych 
oraz instytucji desygnowanych przez 
uczestniczące państwa odpowiada kosztom 
pośrednim związanym z projektami w 
ramach EMPIR i nie jest zwracane przez 
wkład Unii, zryczałtowana stawka 
finansowania kwalifikowalnych kosztów 
pośrednich krajowych instytutów 
metrologicznych oraz instytucji 
desygnowanych powinna zostać 
dostosowana poprzez porównanie ze 
stawką określoną w rozporządzeniu (UE) 
nr … /2013 r. [ustanawiającym zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020” - programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji (na lata 2014–2020)”].
Wspomniana stawka zryczałtowana 
powinna zostać określona na podstawie 
całkowitych kosztów pośrednich 
zadeklarowanych jako koszty 
kwalifikowalne przez krajowe instytuty 
metrologiczne oraz instytucje 
desygnowane uczestniczące w projektach 
EMRP, które są stabilne i stanowią 
wiarygodne przybliżenie kosztów 
pośrednich, jakie poniosą krajowe instytuty 
metrologiczne i instytucje desygnowane 
uczestniczące w projektach EMPIR.
Ponieważ wspomniane koszty pośrednie 
stanowią 140 % całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich 
krajowych instytutów metrologicznych 
oraz instytucji desygnowanych, z 
wyłączeniem kosztów związanych z 
podwykonawstwem oraz wkładów 
niepieniężnych wniesionych nieodpłatnie i 
niewykorzystywanych w obiektach tych 
podmiotów, zryczałtowana stawka 
finansowania pośrednich kosztów 
krajowych instytutów metrologicznych 
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oraz instytucji desygnowanych powinna 
zostać obniżona z poziomu [20 %] zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr … /2013 do 
poziomu 5 %. W związku z tym należy 
przewidzieć odstępstwo od art. 24 
wspomnianego rozporządzenia w 
odniesieniu do krajowych instytutów 
metrologicznych oraz instytucji 
desygnowanych. Pozostałe podmioty 
uczestniczące w projektach EMPIR 
powinny być finansowane zgodnie ze 
wspomnianym rozporządzeniem.

oraz instytucji desygnowanych powinna 
zostać obniżona z poziomu [25 %] zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr … /2013 do 
poziomu 5 %. W związku z tym należy 
przewidzieć odstępstwo od art. 24 
wspomnianego rozporządzenia w 
odniesieniu do krajowych instytutów 
metrologicznych oraz instytucji 
desygnowanych. Pozostałe podmioty 
uczestniczące w projektach EMPIR 
powinny być finansowane zgodnie ze 
wspomnianym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
łącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
EMPIR wynosi 300 mln EUR. Wkład 
wnoszony jest ze środków budżetu 
ogólnego Unii przydzielonych na 
odpowiednie części programu 
szczegółowego wdrażającego program 
ramowy „Horyzont 2020” ustanowionego 
na mocy decyzji … /2013/UE zgodnie z 
art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz art. 60 i 
61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

1. Maksymalny wkład finansowy Unii, 
łącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
EMPIR wynosi 300 mln EUR. Wkład 
wnoszony jest ze środków budżetu 
ogólnego Unii przydzielonych na 
odpowiednie części programu 
szczegółowego wdrażającego program 
ramowy „Horyzont 2020” ustanowionego 
na mocy decyzji … /2013/UE zgodnie z 
art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz art. 60 i 
61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012, w szczególności ze środków 
przydzielonych na następujące wyzwania i 
tematyki: wiodąca pozycja w zakresie 
nanotechnologii, zaawansowanych 
materiałów, biotechnologii i 
zaawansowanych procesów produkcji i 
przetwarzania; poprawa zdrowia i 
dobrostanu w całym okresie życia;
poprawa bezpieczeństwa żywnościowego, 
rozwój zrównoważonego rolnictwa, 
badania morskie i biogospodarka;
przekształcenie systemu energetycznego w 
niezawodny, zrównoważony i 
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konkurencyjny; stworzenie europejskiego 
systemu transportowego, który będzie 
efektywny pod względem wykorzystania 
zasobów, przyjazny dla środowiska, 
bezpieczny i zharmonizowany oraz 
przekształcenie gospodarki w gospodarkę 
efektywną pod względem wykorzystania 
zasobów i zdolną do adaptacji do zmiany 
klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych 
dostaw surowców.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienia mające na celu doprecyzowanie, z jakiej części budżetu programu „Horyzont 
2020” pochodzi wkład UE – zob. sprawozdanie finansowe.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 2 – punkt 1 – punkt 1.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5. działania w zakresie budowania 
zdolności w dziedzinie metrologii 
prowadzone na różnych poziomach 
technologicznych, ukierunkowane na 
osiągnięcie zrównoważonego i 
zintegrowanego systemu metrologicznego 
w uczestniczących państwach.

1.5. działania w zakresie budowania 
zdolności w dziedzinie metrologii 
prowadzone na różnych poziomach 
technologicznych, ukierunkowane na 
osiągnięcie zrównoważonego i 
zintegrowanego systemu metrologicznego 
w uczestniczących państwach oraz 
umożliwiające im rozwój potencjału 
naukowego i technicznego w dziedzinie 
metrologii.

Or. en
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UZASADNIENIE

Metrologia, czyli nauka o pomiarach, jest istotnym elementem naszego opartego na 
zaawansowanych technologiach świata. Nadrzędnym celem EMPIR jest dostarczenie 
rozwiązań w zakresie metrologii wspierających innowacje i konkurencyjność przemysłu, a 
także technologii pomiaru umożliwiających sprostanie wyzwaniom społecznym w takich 
dziedzinach jak zdrowie, środowisko i energia, w tym wsparcie przy opracowywaniu i 
wdrażaniu polityki. Ważnym celem omawianego wniosku jest też stworzenie zintegrowanego 
europejskiego systemu badań metrologicznych o masie krytycznej, charakteryzującego się 
aktywnym zaangażowaniem na szczeblu regionalnym, krajowym, europejskim i 
międzynarodowym.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii w Europejskim programie na rzecz innowacji i 
badań w dziedzinie metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich jako 
istotną część pakietu dotyczącego inwestycji w innowacje w ramach programu „Horyzont 
2020”.

Sprawozdawczyni przeanalizowała wniosek Komisji i określiła kilka kwestii technicznych, w 
odniesieniu do których proponuje kilka zmian.


