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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

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” 
– programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0810),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 173, art. 183 i art. 188 akapit drugi Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C7-0465/2011),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia […] 
2012 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny odpowiednio odzwierciedlać 
zalecenia Parlamentu Europejskiego, 
podsumowane w „Sprawozdaniu w 
sprawie uproszczeń w realizacji 
programów ramowych w zakresie badań 

(4) Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
powinny odpowiednio odzwierciedlać 
zalecenia Parlamentu Europejskiego, 
podsumowane w „Sprawozdaniu w 
sprawie uproszczeń w realizacji 
programów ramowych w zakresie badań 

                                               
1Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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naukowych”, oraz Rady, odnoszące się do 
uproszczenia administracyjnych i 
finansowych wymogów programów 
ramowych w zakresie badań naukowych. 
Zasady powinny zapewniać ciągłość 
środków upraszczających wprowadzonych 
już w decyzji nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego 
programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013) oraz dalsze postępy pod względem 
zmniejszania obciążenia administracyjnego 
dla beneficjentów i ograniczania 
złożoności przepisów finansowych, w celu 
zmniejszenia liczby błędów finansowych. 
W zasadach należy również należycie 
uwzględnić obawy i zalecenia środowiska 
naukowego przedstawione podczas debaty 
zainicjowanej komunikatem Komisji z dnia 
29 kwietnia 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „O uproszczeniach w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych” oraz 
przygotowaną później zieloną księgą z dnia 
9 lutego 2011 r. „Jak zmienić wyzwania w 
możliwości: wspólne ramy strategiczne dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji”.

naukowych”, oraz Rady, odnoszące się do 
uproszczenia administracyjnych i 
finansowych wymogów programów 
ramowych w zakresie badań naukowych. 
Zasady powinny zapewniać ciągłość 
środków upraszczających wprowadzonych 
już w decyzji nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego 
programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007–
2013) i w sprawozdaniu końcowym grupy 
ekspertów w sprawie oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego z dnia 12 
listopada 2010 r. oraz dalsze postępy pod 
względem zmniejszania obciążenia 
administracyjnego dla beneficjentów i 
ograniczania złożoności przepisów 
finansowych, w celu zmniejszenia liczby 
błędów finansowych. W zasadach należy 
również należycie uwzględnić obawy i 
zalecenia środowiska naukowego 
przedstawione podczas debaty 
zainicjowanej komunikatem Komisji z dnia 
29 kwietnia 2010 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „O uproszczeniach w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych” oraz 
przygotowaną później zieloną księgą z dnia 
9 lutego 2011 r. „Jak zmienić wyzwania w 
możliwości: wspólne ramy strategiczne dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji”, jak również 
podczas odpowiedniej konsultacji 
społecznej z zainteresowanymi stronami, 
zainicjowanej przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków programu „Horyzont 2020” przeprowadzona przez Komisję, COM 809(2011) 
final, s. 101: „Z konsultacji z zainteresowanymi stronami i z instytucjami, dotyczących 
dalszego uproszczenia oraz z oceny skutków programu „Horyzont 2020” wynika […] jasno, 
że preferowaną opcją jest dalsze stosowanie modelu finansowania opartego na zwrocie 
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kosztów rzeczywistych”.

Poprawka 2
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, niemniej 
jednak należycie uwzględniając 
specyficzny charakter działalności w 
zakresie badań i innowacji.

Or. en

Poprawka 3
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, 

(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, 
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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.

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.

Or. en

(Zob. poniżej.)

Uzasadnienie

Aby utrzymać jednolity zbiór wspólnych zasad, w niniejszym rozporządzeniu należy określić 
szczegółowe przepisy dotyczące wspomnianych działań i programów, przy utrzymaniu 
elastyczności w obszarach zdefiniowanych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 4
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.

Or. en
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Pomoc finansowa Unii mogłaby 
przyjąć różne formy poprzez wybór 
najodpowiedniejszego środka 
wspierającego cele programu „Horyzont 
2020” i dopasowanego do konkretnych 
potrzeb docelowych beneficjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Włączono dodatkowy punkt preambuły, aby podkreślić, że głównym kryterium wyboru 
spośród różnych form finansowania jest adekwatność środka względem konkretnego celu.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Biorąc pod uwagę różny charakter 
oraz specyficzne potrzeby poszczególnych 
uczestników należących do środowiska 
naukowego, w zasadach uczestnictwa 
należy przewidzieć dalsze zmniejszenie 
liczby kombinacji obejmujących stopy 
finansowania i metody obliczania kosztów 
pośrednich, 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.
_____________
1 Dz.U. C 74E z 13.3.2012, s. 34.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec nadmiernemu uproszczeniu programu „Horyzont 2020”, przy którym nie 
uwzględnia się nawet najbardziej podstawowych różnic między zainteresowanymi stronami, 
co może spowodować niepożądane skutki w postaci ograniczonego uczestnictwa niektórych 
zainteresowanych stron znajdujących się obecnie w niekorzystnej sytuacji, Parlament 
powinien przypomnieć ust. 17 sprawozdania Marii Da Graçy Carvalho, w którym wyraźnie 
wezwano do uproszczenia systemu przy utrzymaniu obecnego (i dobrze uzasadnionego) 
rozróżnienia między zainteresowanymi stronami.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Przedmiotowe 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 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. en

Uzasadnienie

Odniesienie do ust. 38 i 39 sprawozdania Marii Da Graçy Carvalho.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 

(12) Należy ustanowić warunki 
przyznawania finansowania Unii dla 
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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.

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 i 
skali kosztów jednostkowych.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku uczestników większy stopień elastyczności w trakcie realizacji projektu nie 
prowadzi do zmniejszenia złożoności, lecz raczej do jej zwiększenia. Jednolita stawka 
finansowania nie odpowiada na specyficzne potrzeby niektórych uczestników oraz jest 
nieatrakcyjna dla uczestników, którzy prowadzą badania w ramach projektu w zakresie 
innowacji. Jest mało prawdopodobne, że partnerzy w obszarze badań będą otrzymywać 
finansowanie od innych uczestników. System ten utrudniłby funkcjonowanie konsorcjów 
zaangażowanych w projekty oraz spowodowałby znaczne opóźnienia w procesie stosowania.

Poprawka 9
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, 
jak również poprzez specjalne rodzaje 
organów finansujących, takie jak 
istniejące i nowo przewidziane inicjatywy 
w zakresie programowania oparte na art. 
185 i 187 TFUE oraz art. [55] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe]. Wspomniane 
nowe formy finansowania oraz różne 
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rodzaje organów finansujących wymagają 
szczegółowych przepisów, które powinny 
zostać określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ugruntować koncepcję jednolitego zbioru zasad, dodano nowy tytuł „przepisy 
szczegółowe” do zasad uczestnictwa, którego zakres obejmie specjalne rodzaje organów 
finansujących oraz nowe dostępne formy finansowania.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a 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 
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”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem instrumentów finansowych jest umożliwianie i ułatwianie realizacji prywatnych 
inwestycji w obszarze innowacji oraz zmniejszenie ryzyka związanego z sytuacją, w której 
przedsiębiorstwa znajdują się w „dolinie śmierci” na etapie przedkomercyjnym. W zasadach 
uczestnictwa należy ugruntować i uwydatnić połączenie z działalnością zbliżoną do rynku, 
również poprzez dodanie do „przepisów szczegółowych” specjalnego artykułu zawierającego 
ogólne warunki korzystania z instrumentów finansowych.
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Poprawka 11
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 
zagwarantować efektywność wydatków 
publicznych i zapobiec zakłóceniom na 
rynku takim jak wypieranie finansowania 
prywatnego, tworzenie nieskutecznych 
struktur rynkowych lub utrzymywanie 
niewydajnych przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ ramy dotyczące pomocy państwa są ukierunkowane tylko na państwa członkowskie 
i nie mają zastosowania do unijnego finansowania w obszarze badań i innowacji, należy 
skreślić to odniesienie, aby uniknąć dezorientacji. Należy jednak pozostawić odniesienie do 
ogólnego celu, jaki jak jest zapobieganie zakłóceniom na rynku.

Poprawka 12
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) Należy chronić interesy finansowe 
Unii poprzez zastosowanie 
proporcjonalnych środków w całym cyklu 
wydatkowania, zapewniając odpowiednią 
równowagę między zaufaniem i kontrolą.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie zgodne z ust. 11 sprawozdania Marii Da Graçy Carvalho i rozporządzeniem w 
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sprawie programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 13
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, zapewniając 
wykorzystanie tej wiedzy do celów 
handlowych.

Or. en

Poprawka 14
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.
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Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie każdemu organowi finansującemu ustanowienie własnych przepisów 
szczegółowych jest sprzeczne z koncepcją wprowadzenia jednolitego zbioru zasad, będącego 
głównym filarem procesu uproszczenia. Limity i zakres odstępstwa należy określić w 
specjalnych artykułach włączonych do „przepisów szczegółowych”, zapewniając równowagę 
między właściwą elastycznością a konieczną wiarygodnością i spójnością zbioru zasad. 
Kwestia ta ma zasadnicze znaczenie, ponieważ Komisja przekaże zadania w zakresie 
realizacji budżetu wspomnianym organom finansującym.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „podmiot powiązany” oznacza każdy 
podmiot prawny znajdujący się pod 
bezpośrednią lub pośrednią kontrolą 
uczestnika lub pod tą samą bezpośrednią 
lub pośrednią kontrolą, co uczestnik bądź 
też każdy podmiot prawny bezpośrednio 
lub pośrednio kontrolujący uczestnika;

(2) „podmiot powiązany” oznacza każdy 
podmiot prawny znajdujący się pod 
bezpośrednią lub pośrednią kontrolą 
uczestnika lub pod tą samą bezpośrednią 
lub pośrednią kontrolą, co uczestnik bądź 
też każdy podmiot prawny bezpośrednio 
lub pośrednio kontrolujący uczestnika;
kontrola może przyjąć dowolną z form 
określonych w art. 7 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do definicji „kontroli” powinno znajdować się w tym punkcie, zamiast pozostać 
mało widoczne w art. 2 ust. 2.

Poprawka 16
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 

(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 
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przystąpieniem do działania oraz (ii) są 
określone przez uczestników zgodnie z art. 
42;

przystąpieniem do działania, (ii) zostały 
uzyskane poza działaniem i włączone do 
działania przez posiadających je 
uczestników, (iii) są niezbędne do 
przeprowadzenia działania pośredniego 
lub do wykorzystania wyników tego 
działania oraz (iv) są określone przez 
uczestników zgodnie z art. 42;

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium (ii) okazało się użyteczne w 7PR. Kryterium niezbędności powinno zostać również 
zastosowane, zatem musi być wyraźnie wspomniane.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „działalność zbliżona do rynku” 
oznacza nabywane, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 
wiedzy i istniejących 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 
między innymi w zakresie 
przygotowywania prototypów, produkcji 
eksperymentalnej, testowania, 
demonstracji, pilotażu i powielania 
rynkowego;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 18
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 zawierające opis i 
analizę badania oraz interpretację jego 
wyników;

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „wykorzystać/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

Uzasadnienie

Należy dodać definicję słowa „wykorzystać”, aby doprecyzować, że wszystkie rodzaje 
wewnętrznego lub zewnętrznego wykorzystania wyników są objęte czasownikiem 
„wykorzystać” (oznaczającym miedzy innymi zastosowanie do badań wewnętrznych, badań 
prowadzonym przez osoby trzecie, wykorzystanie na własny użytek).
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zawarcie definicji „sprawiedliwych i rozsądnych warunków” w zasadach uczestnictwa ma 
ważne znaczenie, ponieważ jest to termin często stosowany w rozporządzeniu. Definicja 
powinna w bardziej zdecydowany sposób wskazywać na wymierne warunki finansowe w 
porównaniu z 7PR.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „organ finansujący” oznacza organ lub 
władzę, inną niż Komisja, której Komisja 
powierzyła zadania związane z realizacją 
budżetu zgodnie z art. 9 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”];

(8) „organ finansujący” oznacza organ lub 
władzę, inną niż Komisja, o których mowa 
w art. [55 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [rozporządzenie 
finansowe], którym Komisja powierzyła 
zadania związane z realizacją budżetu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać odniesień do odniesień ze względu na zapewnienie jasności prawnej.
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „dotacja na współfinansowanie 
programu” oznacza działanie finansowane 
poprzez dotację, której głównym celem jest 
uzupełnianie indywidualnych zaproszeń 
lub programów finansowanych przez 
podmioty prawne inne niż organy Unii, 
zarządzające programami badawczymi i 
innowacyjnymi;

(12) „dotacja na współfinansowanie 
programu” oznacza działanie finansowane 
poprzez dotację, której głównym celem jest 
uzupełnianie indywidualnych zaproszeń 
lub programów finansowanych przez 
podmioty prawne inne niż organy Unii, 
zarządzające programami badawczymi i 
innowacyjnymi; Działanie to może 
obejmować działania uzupełniające takie, 
jak tworzenie sieci kontaktów i 
koordynacja programów w różnych 
państwach.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy tekst przeniesiony z art. 2 ust. 5.

Poprawka 23
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. Wynikami nie są 
publikacje zawierające opis, interpretację 
lub analizę danych, wiedzy lub informacji 
uzyskanych bezpośrednio dzięki 
finansowaniu w ramach programu 
„Horyzont 2020”;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy dodać sformułowanie „konkretne wyniki”, aby uniknąć niepewności prawnej. Należy 
dodać przykłady praw własności intelektualnej, co jest użyteczne do celów wyjaśnienia. W 
definicji „wyników” należy doprecyzować, że wyniki nie obejmują publikacji badawczych, 
które są powszechnie dostępne.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „plan prac” oznacza dokument 
podobny do programu prac Komisji 
przyjęty przez organy finansujące, którym 
powierzono realizację części programu 
„Horyzont 2020” zgodnie z art. 9 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].

skreślona

(Poprawka ta ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian do 
całości dokumentu).

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby uproszczenia, jasności i dostępności „plan prac”, jak w rocznym planie prac 
sporządzanym przez organ finansujący, powinien zostać nazwany „programem prac” i być 
przyjmowany przez Komisję tak samo jak program prac Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych, zgodnie z art. 5 ust. 3 programu szczegółowego wdrażającego program 
„Horyzont 2020”.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) „gwarantowana przez państwo” 
oznacza, że zdolność finansowa 
uczestniczącego podmiotu prawnego jest 
zabezpieczona w drodze zobowiązania 
państwa członkowskiego.



PR\903026PL.doc 21/81 PE489.632v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie definicji tego statusu wydaje się ważne dla uniknięcia dezorientacji, jak na początku 
7PR.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 pkt (2) kontrola może 
przyjąć dowolną z form określonych w art. 
7.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie przeniesione do art. 2 ust. 1 pkt 2.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dla celów ust. 1 pkt 12 działania mogą 
obejmować również działania 
uzupełniające takie jak tworzenie sieci 
kontaktów i koordynacja programów w 
różnych państwach.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie przeniesione do art. 2 ust. 1 pkt 12.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3
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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

Uzasadnienie

W art. 3 należy jasno określić kto powinien zachować poufność informacji (unijne instytucje i 
organy oraz uczestnicy danego działania).

Poprawka 29
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 w 
ramach działania przez uczestnika, który 
otrzymał finansowanie Unii, pod 
warunkiem spełnienia obu następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi
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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 celem 
szczegółowym „Bezpieczne społeczeństwa 
– ochrona wolności i bezpieczeństwa 
Europy i jej obywateli” 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 31
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 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 lub ich lokalnych 
podmiotów powiązanych w programach 
badawczych i innowacyjnych państwa 
trzeciego uznaje się za szkodliwe dla 
interesów Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprzyjać zapewnieniu wzajemnego dostępu do programów państw trzecich, również 
dla lokalnych laboratoriów prowadzących działalność badawczą i rozwojową, należących do 
europejskich przedsiębiorstw wielonarodowych.
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Poprawka 32
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 
oraz dotacji na współfinansowanie 
działania, minimalnym warunkiem jest 
udział jednego podmiotu prawnego 
mającego siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym, o ile dany podmiot 
prawny może prowadzić konkurencję poza 
granicami i podejmuje wyzwania 
społeczne o wymiarze europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy jasno określić warunki stosowania zasady jednego 
uczestnika.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań koordynacyjnych i 
wspierających oraz działań w zakresie 
szkoleń i mobilności, minimalnym 
warunkiem jest udział jednego podmiotu 
prawnego.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku działań koordynacyjnych i 
wspierających oraz działań w zakresie 
szkoleń i mobilności, minimalnym 
warunkiem jest udział jednego podmiotu 
prawnego, o ile dany podmiot prawny 
może prowadzić konkurencję poza 
granicami i podejmuje wyzwania 
społeczne o wymiarze europejskim.

Or. en
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Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zaproszeniu do składania wniosków nie 
ogranicza się liczby działań, które mają 
być finansowane w ramach tego 
zaproszenia, tylko do jednego działania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby utrzymać element konkurencyjności w procesie rozpatrywania wniosków, należy znieść 
ogólne ograniczenie, zgodnie z którym „oczekuje się, że tylko jeden projekt będzie 
finansowany w ramach każdego obszaru tematycznego”. W przeciwnym razie, w zależności 
od stopnia precyzyjności i szczegółowości zaproszenia, ograniczenie to może podważyć 
kryterium doskonałości.

Poprawka 35
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, pod warunkiem że zaproszenie 
do składania wniosków zawiera taki 
wymóg.

Or. en

Poprawka 36
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

2. Wszystkie wnioski o finansowanie 
badań przy wykorzystaniu ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych 
zawierają informacje dotyczące środków w 
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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.

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. en

Uzasadnienie

Sformułowanie sprzeczne z pozostałą częścią tekstu. Wszystkie wnioski o finansowanie badań
przy wykorzystaniu ludzkich zarodkowych komórek macierzystych zawierają informacje 
dotyczące środków w zakresie zezwoleń i kontroli.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek naruszający podstawowe 
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.

3. Wniosek naruszający podstawowe 
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, zostaje wykluczony z 
procedury oceny, wyboru i przyznawania.

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna udzielić wszelkiego niezbędnego wsparcia, aby program „Horyzont 2020” 
był bardziej dostępny oraz aby zwiększyć odsetek zatwierdzonych wniosków. Zrozumiały 
przewodnik dotyczący procesu wyboru byłby bardzo ceniony przez zainteresowane strony 
oraz ułatwiłby dostęp nowym i niedoświadczonym wnioskodawcom.

Poprawka 39
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, 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.
Komisja zapewni wnioskodawcom proste 
przyjazne dla użytkownika narzędzie 
elektroniczne do sprawdzania własnej 
zdolności finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie niezbędne w odniesieniu do metody weryfikacji.
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Poprawka 40
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 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, w zaproszeniu do składania 
wniosków i w przewodniku Komisji 
dotyczącym procesu wyboru.

Or. en

(Zob. sformułowanie w art. 14 ust. 3 lit. a).)

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ust. 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, wprowadza 
wzór umowy o udzielenie dotacji zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, 
uwzględniając charakterystykę danego 
systemu finansowania. Jeżeli okaże się 
konieczne wprowadzenie znacznych zmian 
do wzoru umowy o udzielenie dotacji, 
Komisja, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, dokonuje 
odpowiedniego przeglądu tego wzoru.

Or. en

Uzasadnienie

W 7PR zadaniem Komisji było opracowanie wzoru umowy o udzielenie dotacji (art. 19 ust. 8 
zasad uczestnictwa). Zadanie to należy przewidzieć również w programie „Horyzont 2020”, 
aby wyznaczyć zakres odstępstwa od jednolitego zbioru zasad, o który w przeciwnym razie 
będą decydować poszczególne dyrekcje generalne i organy finansujące.
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Poprawka 42
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, Komisji 
lub stosownych organów finansujących. 
Określa ona również prawa i obowiązki 
podmiotów prawnych, które stały się 
uczestnikami podczas realizacji działania. 
Umowa ta musi być zgodna z 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 43
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 
upowszechniania, dodatkowe do praw i 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

3. Umowa o udzielenie dotacji może 
określać prawa i obowiązki uczestników w 
zakresie praw dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania, dodatkowe do praw i 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Komisja dopilnowuje, aby 
dodatkowe prawa i obowiązki były 
stosowane do wszystkich działań 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” w spójnych i 
konsekwentny sposób.

Or. en
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Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja, 
zgodnie z art. X rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [rozporządzenie finansowe], lub 
stosowny organ finansujący, może, zamiast 
zawierania umów o udzielenie dotacji, 
przyjąć decyzje o udzieleniu dotacji. 
Stosuje się do nich odpowiednio przepisy 
niniejszego rozporządzenia dotyczące 
umów o udzielenie dotacji.

W stosownych przypadkach oraz jeżeli jest 
to konieczne na potrzeby usprawnienia 
podejścia do finansowanego działania,
Komisja, zgodnie z art. X rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [rozporządzenie 
finansowe], lub stosowny organ 
finansujący, może, zamiast zawierania 
umów o udzielenie dotacji, przyjąć decyzje 
o udzieleniu dotacji. Stosuje się do nich 
odpowiednio przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące umów o 
udzielenie dotacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić w bardziej szczegółowy sposób warunki przyjmowania decyzji o udzieleniu 
dotacji.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Czas przewidzianego na przyznawanie 

dotacji
Komisja lub odpowiedni 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, przyjęcie 
decyzji o udzieleniu dotacji do 
maksymalnego okresu sześciu miesięcy. W 
wyjątkowych przypadkach okres ten 
można przedłużyć o jeden miesiąc.
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Or. en

(Odniesienie do tekstu ust. 38-39 sprawozdania Marii Da Graça Carvalho.)

Uzasadnienie

Stanowi to najbardziej istotny czynnik zwiększenia uczestnictwa sektora przemysłu w 
programie „Horyzont 2020” w porównaniu z 7PR. Czas na przyznawanie dotacji 
przewidziany w ramach 7PR wynosił średnio 350 dni. DG Komisji ds. Społeczeństwa 
Informacyjnego i Mediów osiągnęła średnią wynoszącą 270 dni. Cel Komisji dotyczący 
skrócenia średniego czasu przewidzianego na przyznawanie dotacji o 100 dni jest 
niezadowalający, biorąc pod uwagę, że cel ten został już prawie osiągnięty przez DG ds. 
Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, a w projekcie rozporządzenia nie zawarto żadnych 
konkretnych propozycji.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

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

Uzasadnienie

Na potrzeby uproszczenia najlepiej byłoby, gdyby ustanowiono jeden system elektroniczny i 
portal uczestników.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnicy nie mogą podejmować 2. Uczestnicy nie mogą podejmować 
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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.

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. 
Finansowanie udzielone stronie 
niewypełniającej zobowiązań lub dla niej 
zastrzeżone udostępnia się pozostałym 
partnerom na pokrycie ich kosztów 
związanych z wykonaniem zadań 
przydzielonych pierwotnie stronie 
niewypełniającej zobowiązań. Środki 
przekazuje się koordynatorowi, jeżeli 
rozpoczęcie działania przydzielonego 
stronie niewywiązującej się ze zobowiązań 
zostało przewidziane w harmonogramie. 
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, w odpowiednim terminie.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku uczestnika niewywiązującego się ze swoich zobowiązań realizacja całości 
działania jest w miarę możliwości kontynuowana, a finansowanie udzielone stronie 
niewypełniającej zobowiązań lub dla niej zastrzeżone udostępnia się pozostałym partnerom 
na pokrycie ich kosztów.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie konsorcjum pragnący 
uczestniczyć w działaniu wyznaczają 

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

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 
odpowiednim organem finansującym oraz 
monitoruje wypełnianie przez członków 
konsorcjum ich zobowiązań 
przewidzianych w umowie o udzielenie 
dotacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy precyzyjniej opisać rolę i zadania koordynatora.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

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).

Or. en

Uzasadnienie

Główny cel umowy konsorcyjnej (określenie praw i obowiązków członków konsorcjum) 
powinien zostać ujęty w tekście. Z doświadczeń uzyskanych podczas realizacji ubiegłych 
programów ramowych wynika, że wstępna umowa konsorcyjna ułatwia wdrażanie projektu, 
dlatego też należy ją uznać za element standardowej procedury.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W umowie konsorcyjnej mogą zostać 
określone między innymi następujące 
kwestie:
a) wewnętrzna organizacja konsorcjum;
b) dystrybucja finansowania Unii;
c) zasady dotyczące upowszechniania, 
wykorzystania i praw dostępu, dodatkowe 
do zasad określonych rozdziale I tytułu III 
oraz do postanowień umowy o udzielenie 
dotacji;
d) rozstrzyganie sporów 
międzynarodowych, w tym dotyczących 
przypadków nadużycia władzy;
e) ustalenia między członkami w zakresie 
zobowiązań, odszkodowań i poufności;
Członkowie konsorcjum mogą dokonywać 
w ramach konsorcjum wszelkich ustaleń, 
jakie uznają za odpowiednie, o ile 
ustalenia te nie są sprzeczne z umową o 
udzielenie dotacji lub niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wynika z obecnych doświadczeń związanych ze stosowaniem umów konsorcyjnych, 
wydaje się pożądane określenie minimalnej treści tych umów.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

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 

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

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje mogą przyjmować dowolną formę 
przewidzianą w art. [116] rozporządzenia 
(UE) nr XX/2012 [rozporządzenie 
finansowe].

Dotacje mogą przyjmować dowolną formę 
przewidzianą w art. [116] rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [rozporządzenie 
finansowe], z uwzględnieniem celów 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

W zasadach tych należy wyszczególnić cele działania jako główne kryterium przy wyborze 
formy finansowania.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosuje się jednolitą stawkę zwrotu 
kosztów kwalifikowalnych na działanie 
dla wszystkich czynności finansowanych 
w jego ramach. Maksymalna stawka jest 
ustalana w programie lub planie prac.

3. Zwrot kosztów kwalifikowalnych opiera 
się na następujących stałych stawkach dla 
poszczególnych rodzajów działalności i 
rodzajów uczestników, w zależności od 
metody obliczania kosztów wybranej przez 
uczestnika:

Or. en

(Dodać nową tabelę po tej poprawce. Zob. poprawka 54.)

Uzasadnienie

W następstwie przywrócenia opcji zwrotu na podstawie całkowitych kosztów dostosowanie 
proponowanych stawek zwrotu wydaje się zasadnicze dla zapewnienia zgodności z zasadą 
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współfinansowania oraz zapobieżenia znacznemu wzrostowi kosztów ponoszonych przez Unię 
za każdy projekt. Zamiast jednolitej stawki zwrotu należy stosować ograniczony zestaw 
stawek zwrotu z należytym uwzględnieniem metody obliczania kosztów i rodzaju uczestnika, w 
oparciu o warunki określone w dodanej tabeli.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – tabela (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rodzaj 
działalności

Metoda 
obliczania 

Rodzaj 
uczestnika

kosztów Uczelnia 
wyższa/ 

organizacja 
badawcza i 

technologiczna/i
nny

MŚP Przemysł

Badania naukowe 
i

koszty 
bezpośrednie + 

stawka 
zryczałtowana

100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

rozwój całkowite koszty 70% 70% 50%

Zbliżona do rynku

koszty 
bezpośrednie + 

stawka 
zryczałtowana

100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

całkowite koszty 70% 50% 35%

Or. en

(Zob. poprawka 53.)

Uzasadnienie

W następstwie przywrócenia opcji zwrotu na podstawie całkowitych kosztów dostosowanie 
proponowanych stawek zwrotu wydaje się zasadnicze dla zapewnienia zgodności z zasadą 
współfinansowania oraz zapobieżenia znacznemu wzrostowi kosztów ponoszonych przez Unię 
za każdy projekt. Zamiast jednolitej stawki zwrotu należy stosować ograniczony zestaw 
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stawek zwrotu z należytym uwzględnieniem metody obliczania kosztów i rodzaju uczestnika, w 
oparciu o warunki określone w dodanej tabeli.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dotacja w ramach programu 
„Horyzont 2020” może wynieść 
maksymalnie 100% całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów następujących 
działań, bez uszczerbku dla zasady współ-
finansowania:

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dotacja w ramach programu 
„Horyzont 2020” jest ograniczona do 
maksymalnie 70% całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów następujących 
działań:

skreślony

a) działania polegające głównie na 
przygotowaniu prototypów, testowaniu, 
demonstracji, rozwoju eksperymentalnym, 
pilotażu, powielaniu rynkowym;
b) dotacje na współfinansowanie 
programu.

Or. en
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Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli chodzi o koszty działań w 
zakresie zarządzania i koordynacji, 
koordynujący uczestnik otrzymuje 
dodatkową stawkę zryczałtowaną w 
wysokości 7% kwalifikowalnych kosztów 
bezpośrednich na pokrycie kosztów 
działań związanych zarządzaniem i 
koordynacją.

Or. en

Uzasadnienie

Działania w zakresie zarządzania i koordynacji (których koszt nie przekracza normalnie 7% 
całkowitych kosztów projektu) powinny podlegać pełnemu zwrotowi, jak w 7PR, aby można 
było uniknąć sytuacji, w której działania te stają się nieatrakcyjne dla uczestników. Kwota 
ryczałtowa jest w tym przypadku najkorzystniejszą opcją, ponieważ nie pociąga za sobą 
dodatkowego obciążenia administracyjnego, związanego na przykład ze zróżnicowanymi 
systemami rejestracji czasu pracy itp.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli chodzi o dotacje na 
współfinansowanie programu, stawka 
mająca zastosowanie jest ustalana w 
programie prac.
Na potrzeby niniejszego rozporządzenia 
oraz zgodnie z art. [119] rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [rozporządzenie 
finansowe] współfinansowanie może 
przybrać formę finansowania łącznego z 
odrębnych pozycji w budżecie w 
uzasadnionych przypadkach 
przewidzianych w programie prac, bez 
uszczerbku dla środków mających na celu 
uniknięcie podwójnego finansowania tej 
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samej pozycji kosztowej.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na znaczny stopień zmienności różnych dotacji na współfinansowanie programu, 
ustalenie mającej zastosowani stawki zwrotu w programie byłoby najkorzystniejszą opcją. W 
drugim akapicie dopuszcza się finansowanie łączne, w szczególności w przypadku 
działalności zbliżonej do rynku, np. poprzez fundusze strukturalne.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Jeżeli chodzi o proces zatwierdzania 
przeprowadzany w celu zweryfikowania 
rodzaju uczestnika, w możliwie 
największym zakresie stosuje się rejestry 
jednolitego systemu rejestracji. W 
przypadku podmiotów zatwierdzonych w 
poprzednich programach ramowych nie 
jest konieczne powtórne zatwierdzenie, 
chyba że status podmiotu prawnego uległ 
zmianie lub, w przypadku MŚP, 
przedsiębiorstwo nie wchodzi już w zakres 
definicji MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyśpieszyć proces zatwierdzania (mający na celu ustalenie rodzaju uczestnika) należy 
stosować w możliwie największym zakresie dostępne rejestry, unikając również powtórnego 
zatwierdzania.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podatek od wartości dodanej („VAT”), 
który jest uiszczany przez beneficjenta 
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zgodnie z właściwym prawem krajowym i 
który nie może podlegać zwrotowi, uznaje 
się za koszt kwalifikowalny.

Or. en

Uzasadnienie

Zaliczenie VAT do kosztów kwalifikowalnych stanowi jeden z punktów sprawozdania 
Parlamentu dotyczącego rozporządzenia finansowego (art. 117a ust. 3 lit. c)) i jest obecnie 
przedmiotem trójstronnych negocjacji. Aby zagwarantować, że VAT będzie uznawany na koszt 
kwalifikowalny w ramach programu „Horyzont 2020”, dodaje się powyższy tekst. Może 
zostać usunięty zgodnie z ostatecznymi ustaleniami przeglądu rozporządzenia finansowego.

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Alternatywnie beneficjent może 
zdecydować się na ustalenie wysokości 
swoich kwalifikowalnych kosztów 
pośrednich na podstawie kosztów 
bezpośrednich rzeczywiście ponoszonych 
w bezpośrednim związku z bezpośrednimi 
kosztami kwalifikowalnymi przypisanymi 
do projektu, zgodnie z praktykami w 
zakresie księgowania kosztów zwyczajowo 
stosowanymi przez beneficjenta. W tym 
przypadku zastosowanie mają stawki 
zwrotu przewidziane w art. 22 ust. 3 dla 
obliczania całkowitych kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).
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Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Beneficjent może stosować tę samą 
metodę deklarowania kwalifikowalnych 
kosztów pośrednich w konsekwentny 
sposób do wszystkich działań objętych 
programem „Horyzont 2020”, w których 
uczestniczy.

Or. en

Uzasadnienie

Środek upraszczający.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Liczbę godzin rocznego efektywnego 
czasu pracy ustala się zgodnie z 
praktykami w zakresie księgowania 
kosztów zwyczajowo stosowanymi przez 
beneficjenta.

Or. en

Uzasadnienie

Środek upraszczający mający na celu uniknięcie obciążenia administracyjnego lub 
potencjalnie rozbieżnych interpretacji zasad powodujących błędy.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oblicza się je na podstawie całkowitych 
rzeczywistych kosztów personelu 

a) oblicza się je na podstawie całkowitych 
rzeczywistych kosztów personelu 
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wykazanych na kontach księgi głównej 
uczestnika, które można dostosować na 
podstawie uwzględnionych w budżecie lub 
szacowanych elementów na warunkach 
zdefiniowanych przez Komisję;

wykazanych na kontach księgi głównej 
uczestnika, które można dostosować na 
podstawie uwzględnionych w budżecie lub 
szacowanych elementów zgodnie z 
praktykami w zakresie księgowania 
kosztów zwyczajowo stosowanymi przez 
beneficjenta;

Or. en

Uzasadnienie

Środek upraszczający mający na celu uniknięcie obciążenia administracyjnego lub 
potencjalnie rozbieżnych interpretacji zasad powodujących błędy.

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) oblicza się je z należytym 
uwzględnieniem przepisów dotyczących 
efektywnego czasu pracy, zawartych w art. 
25.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Litera usunięta zgodnie z poprawką do art. 25.

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadectwo kontroli sprawozdań
finansowych obejmuje łączną kwotę 
dotacji zgłoszoną przez uczestnika w 
formie zwrotu kosztów rzeczywistych i w 
formie skali kosztów jednostkowych, o 
której mowa w art. 27 ust. 2. Świadectwo 
przedkłada się jedynie, jeśli w momencie 
zgłaszania płatności końcowej dotacji 

Świadectwo kontroli sprawozdań 
finansowych obejmuje łączną kwotę 
dotacji zgłoszoną przez uczestnika w 
formie zwrotu kosztów rzeczywistych i w 
formie skali kosztów jednostkowych, o 
której mowa w art. 27 ust. 2. Świadectwo 
przedkłada się jedynie, jeśli w momencie 
zgłaszania płatności końcowej dotacji 
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kwota ta jest równa 325 000 EUR lub 
wyższa.

kwota wkładu Unii, z wyłączeniem wkładu 
wniesionego w formie stawek 
zryczałtowanych, kwot ryczałtowych lub 
skali kosztów jednostkowych, jest równa 
325 000 EUR lub wyższa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić, że stawki zryczałtowane, kwoty ryczałtowe i skala kosztów jednostkowych nie 
podlegają kontrolom, zgodnie z wyjaśnieniem Komisji. Wyłączenie tych kwot jest również 
głównym powodem obniżenia obecnego progu dla świadectwa kontroli sprawozdań 
finansowych (375 000 EUR) do 325 000 EUR.

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnicy obliczający bezpośrednie 
koszty personelu i występujący o ich zwrot 
na podstawie skali kosztów jednostkowych 
mogą przedstawić Komisji świadectwo 
kontroli metodyki. Taka metodyka musi 
być zgodna z warunkami określonymi w 
art. 27 ust. 2 i spełniać wymogi 
zdefiniowane w umowie o udzielenie 
dotacji.

1. Uczestnicy obliczający bezpośrednie 
koszty personelu i występujący o ich zwrot 
na podstawie skali kosztów jednostkowych 
lub na podstawie rzeczywiście 
poniesionych kwalifikowalnych kosztów 
pośrednich przedstawiają Komisji 
świadectwo kontroli metodyki. Taka 
metodyka musi być zgodna z warunkami 
określonymi w art. 27 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest wydawanie świadectw kontroli uczestnikom, którzy już 
dysponują uznaną przejrzystą i możliwą do skontrolowania metodyką. Biorąc pod uwagę, że 
metodyki przyjęte na szczeblu krajowym zostałyby uznane a koszty będą zwracane, 
wprowadzenie tego wymogu nie będzie miało żadnego negatywnego skutku, ale zagwarantuje 
uczestnikom pewność odnośnie do ich metodyki.

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Odzyskanie kwot, o którym mowa w 
art. 32 ust. 3, nie ma zastosowania do 
podmiotów prawnych, których 
uczestnictwo w działaniu pośrednim jest 
gwarantowane przez państwo 
członkowskie lub państwo stowarzyszone.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wyjątek dla instytucji gwarantowanych przez państwo członkowskie tak, 
jak w 7PR.

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreślony
Nagrody

Finansowanie Unii może przyjąć formę 
nagród określonych w tytule VII 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe].

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł przeniesiony do odrębnego tytułu.

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
Zamówienia publiczne, zamówienia 

przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
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na innowacyjne rozwiązania
1. Każde zamówienie publiczne składane 
przez Komisję we własnym imieniu lub 
wspólnie z państwami członkowskimi 
podlega zasadom dotyczącym zamówień 
publicznych, określonym w 
rozporządzeniu (UE) nr XX/2012 
[rozporządzenie finansowe] i 
rozporządzeniu (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie delegowane].
2. Finansowanie Unii może przybierać 
formę zamówień przedkomercyjnych bądź 
zamówień na innowacyjne rozwiązania 
składanych przez Komisję lub odnośny 
organ finansujący we własnym imieniu 
lub wspólnie z instytucjami 
zamawiającymi z państw członkowskich i 
państw stowarzyszonych.
Procedury udzielania zamówień:
a) są zgodne z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji, równego traktowania, 
należytego zarządzania finansami, 
proporcjonalności oraz z zasadami 
konkurencji, a także, w stosownych 
przypadkach, z dyrektywami 2004/17/WE, 
2004/18/WE i 2009/81/WE, lub, gdy 
Komisja działa we własnym imieniu, z 
rozporządzeniem (UE) nr XX/2012 
[rozporządzeniem finansowym];
b) mogą określać szczególne warunki, 
takie jak miejsce wykonania zamówionych 
czynności, które jest ograniczone w 
przypadku zamówień przedkomercyjnych 
do terytorium państw członkowskich i 
państw związanych z programem 
„Horyzont 2020”, jeżeli jest to właściwie 
uzasadnione celem działania;
c) mogą zezwalać na udzielenie szeregu 
zamówień w ramach tej samej procedury 
(„multiple sourcing”);
d) zapewniają udzielenie zamówień 
oferentom proponującym 
najkorzystniejszy stosunek wartości do 
ceny.



PE489.632v01-00 46/81 PR\903026PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł przeniesiony do odrębnego tytułu.

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Instrumenty finansowe

1. Instrumenty finansowe mogą przyjąć
którąkolwiek z form, o których mowa w 
[tytule VIII] rozporządzenia (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe] oraz 
są one realizowane zgodnie z tym tytułem, 
oraz mogą zostać połączone z dotacjami 
finansowanymi z budżetu Unii, w tym w 
ramach programu „Horyzont 2020”.
2. Zgodnie z art. [18 ust. 2] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe] dochody i 
zwroty pochodzące z instrumentu 
finansowego ustanowionego 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] są przydzielane temu 
instrumentowi.
3. Dochody i zwroty pochodzące z 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka ustanowionego decyzją nr 
1982/2006/WE oraz z Instrumentu na 
rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w 
MŚP (GIF1) ustanowionego decyzją nr 
1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, są przydzielane instrumentom 
finansowym stanowiącym ich następstwo 
na mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł przeniesiony do odrębnego tytułu.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. W przypadkach 
gdy niezależni eksperci mają do czynienia 
z informacjami niejawnymi, przed ich 
wyznaczeniem konieczne jest odpowiednie 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

2. Niezależnych ekspertów wybiera się na 
podstawie umiejętności, doświadczenia i 
wiedzy odpowiednich do celów realizacji 
powierzonych im zadań. Przy wyznaczaniu 
niezależnych ekspertów Komisja dąży do 
osiągnięcia wyważonego składu grup 
ekspertów pod względem zróżnicowania 
umiejętności, doświadczeń i wiedzy, w 
zależności od obszaru działania. W 
przypadkach gdy niezależni eksperci mają 
do czynienia z informacjami niejawnymi, 
przed ich wyznaczeniem konieczne jest 
odpowiednie poświadczenie 
bezpieczeństwa osobowego.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy zdanie pierwsze odnosi się do kryteriów wyboru poszczególnych ekspertów, w 
zdaniu drugim podkreśla się znaczenie wyważonego składu grup ekspertów.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i zakres udziału każdego 
z nich w odnośnych pracach jest 
niemożliwy do ustalenia, wyniki te 
stanowią ich współwłasność. 
Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
korzystania z prawa współwłasności 

2. Jeżeli uczestnicy działania wspólnie 
osiągnęli wyniki i wyników tych nie 
można przypisać do zakresu udziału 
każdego z uczestników w odnośnych 
pracach jest niemożliwy do ustalenia, 
wyniki te stanowią ich współwłasność. 
Współwłaściciele zawierają umowę 
dotyczącą podziału i warunków 
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zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

korzystania z prawa współwłasności 
zgodną z ich zobowiązaniami 
wynikającymi z umowy o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Uzasadnienie

Współwłasność powstaje również w przypadkach, gdy zakresy udziału w pracach są możliwe 
do ustalenia. Kwestią jest raczej to, czy możliwe jest rozdzielenie wspólnie osiągniętych 
wyników na potrzeby ochrony (stosowanie patentów itp.). Jeżeli wyników nie da się 
rozdzielić, muszą one stanowić współwłasność – albo zgodnie z ustalonymi zakresami udziały, 
albo zgodnie z inną zasadą (np. równych zakresów udziału).

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może udzielać osobom trzecim licencji 
niewyłącznych na korzystanie ze 
stanowiących współwłasność wyników, 
wykluczających możliwość udzielania 
sublicencji, pod następującymi 
warunkami:

O ile umowa dotycząca współwłasności nie 
stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli 
może korzystać ze stanowiących 
współwłasność wyników, nieodpłatnie, bez 
zwracania się o uprzednią zgodę do 
pozostałych współwłaścicieli.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dodanie również stwierdzenia dotyczącego korzystania z wyników na własny 
użytek (bez udzielania licencji).

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) należy z wyprzedzeniem powiadomić 
pozostałych współwłaścicieli;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 77.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) należy zapewnić pozostałym 
współwłaścicielom godziwe i uzasadnione 
wynagrodzenie.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 77.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile umowa dotycząca współwłasności 
nie stanowi inaczej, każdy ze 
współwłaścicieli może udzielać osobom 
trzecim licencji niewyłącznych na 
korzystanie ze stanowiących 
współwłasność wyników, wykluczających 
możliwość udzielania sublicencji, pod 
następującymi warunkami:
a) należy z wyprzedzeniem powiadomić 
pozostałych współwłaścicieli;
b) należy zapewnić pozostałym 
współwłaścicielom godziwe i uzasadnione 
wynagrodzenie.

Or. en
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Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli wyniki nadają się do zastosowania 
handlowego lub przemysłowego, uczestnik 
będący właścicielem takich wyników 
rozpatruje możliwość ich ochrony i, jeśli 
jest to możliwe i uzasadnione w danych 
okolicznościach, zapewnia im odpowiednią 
ochronę przez właściwy czas i we 
właściwym zakresie terytorialnym, 
należycie uwzględniając swoje 
uzasadnione interesy oraz uzasadnione 
interesy, w szczególności handlowe, 
pozostałych uczestników działania.

1. Jeśli wyniki nadają się do zastosowania 
handlowego, uczestnik będący 
właścicielem takich wyników rozpatruje 
możliwość ich ochrony i, jeśli jest to 
możliwe i uzasadnione w danych 
okolicznościach, zapewnia im odpowiednią 
ochronę przez właściwy czas i we 
właściwym zakresie terytorialnym, 
należycie uwzględniając swoje 
uzasadnione interesy oraz uzasadnione 
interesy, w szczególności handlowe, 
pozostałych uczestników działania.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ różnica między pojęciem zastosowania handlowego a zastosowania przemysłowego 
pozostaje niejasne, na potrzeby zrozumiałości skreślono drugie pojęcie.

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
wykorzystania handlowego, zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników oraz o ile uczestnik nie zamierza 
przenieść ich własności na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z myślą o ich ochronie, 
uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Komisji lub organu finansującego przed 
jakimkolwiek upowszechnieniem takich 

2. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii nie zamierza, ze 
względów innych niż brak takiej 
możliwości w ramach prawodawstwa Unii 
lub krajowego, lub brak potencjału 
wykorzystania handlowego, zapewniać 
ochrony osiągniętych przez siebie 
wyników oraz o ile uczestnik nie zamierza 
przenieść ich własności na inny podmiot 
prawny mający siedzibę w państwie 
członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z myślą o ich ochronie, 
uczestnik ma obowiązek poinformowania 
Komisji lub organu finansującego przed 
jakimkolwiek upowszechnieniem takich 
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wyników. Komisja w imieniu Unii lub 
organ finansujący może przejąć własność 
takich wyników i podjąć działania mające 
na celu ich odpowiednią ochronę.

wyników. Komisja w imieniu Unii lub 
organ finansujący może, za zgodą 
uczestnika będącego właścicielem, przejąć 
własność takich wyników i podjąć 
działania mające na celu ich odpowiednią 
ochronę.

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Takie wyniki nie mogą być 
upowszechniane do czasu, kiedy Komisja 
lub organ finansujący podejmie decyzję lub 
zdecyduje o przejęciu własności i podejmie 
niezbędne działania w celu zapewnienia 
ochrony. Terminy w tym zakresie ustala 
się w umowie o udzielenie dotacji.

Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Takie wyniki nie mogą być 
upowszechniane do czasu, kiedy Komisja 
lub organ finansujący podejmie decyzję lub 
zdecyduje o przejęciu własności i podejmie 
niezbędne działania w celu zapewnienia 
ochrony. Termin podjęcia tej decyzji 
wynosi 45 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie ograniczeń czasowych jest właściwym podejściem, ale powinny mieć one 
większy stopień szczegółowości. W zasadach uczestnictwa należy określić przynajmniej 
maksymalny okres, najlepiej 45 dni, jak przewidziano w 6PR.

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zamierza zrezygnować z 
ochrony wyników lub nie zamierza ubiegać 
się o przedłużenie ochrony ze względów 
innych niż brak potencjału wykorzystania 

3. Jeśli uczestnik, który otrzymał 
finansowanie Unii zamierza zrezygnować z 
ochrony wyników lub nie zamierza ubiegać 
się o przedłużenie ochrony ze względów 
innych niż brak potencjału wykorzystania 
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handlowego, ma on obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego, które mogą kontynuować 
lub przedłużyć ochronę wyników, 
przejmując ich własność. Uczestnik może 
nie wyrazić zgody jedynie wówczas, gdy 
wykaże, że byłoby to z istotną szkodą dla 
jego uzasadnionych interesów. Terminy w 
tym zakresie ustala się w umowie o 
udzielenie dotacji.

handlowego, ma on obowiązek 
poinformowania Komisji lub organu 
finansującego, które mogą, za zgodą 
uczestnika będącego właścicielem,
kontynuować lub przedłużyć ochronę 
wyników, przejmując ich własność. 
Uczestnik może nie wyrazić zgody jedynie 
wówczas, gdy wykaże, że byłoby to z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów. Terminy w tym zakresie ustala 
się w umowie o udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
wykorzystania. Wszelkie takie dodatkowe 
obowiązki wskazuje się w programie lub 
planie prac.

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
wykorzystania. Wzór umowy o udzielenie 
dotacji zawiera wykaz możliwych 
dodatkowych obowiązków w zakresie 
wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokładnie zdefiniować, co zostało przewidzianego jako „dodatkowe obowiązki w 
zakresie wykorzystania”. Stanowi to potencjalny punkt krytyczny, dlatego obowiązki te nie 
mogą być definiowane w programach prac i umowach o udzielenie dotacji. Wprowadzenie 
uściśleń na każdym etapie, na przykład we wzorze umowy o udzielenie dotacji, a w miarę 
możliwości nawet w zasadach uczestnictwa, wydaje się zatem absolutnie konieczne.

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 

W umowie o udzielenie dotacji mogą być 
określone dodatkowe obowiązki w zakresie 
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upowszechniania. upowszechniania. Wzór umowy o 
udzielenie dotacji zawiera wykaz 
możliwych dodatkowych obowiązków w 
zakresie wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokładnie zdefiniować, co zostało przewidzianego jako „dodatkowe obowiązki w 
zakresie wykorzystania”. Stanowi to potencjalny punkt krytyczny, dlatego obowiązki te nie 
mogą być definiowane w programach prac i umowach o udzielenie dotacji. Wprowadzenie 
uściśleń na każdym etapie, na przykład we wzorze umowy o udzielenie dotacji, a w miarę 
możliwości nawet w zasadach uczestnictwa, wydaje się zatem absolutnie konieczne.

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, 
zastosowanie ma otwarty dostęp na 
warunkach określonych w umowie o 
udzielenie dotacji. W odniesieniu do 
upowszechniania innych wyników, w tym 
wyników badań naukowych, w umowie o 
udzielenie dotacji można określić 
warunki, pod którymi musi być 
zapewniony otwarty dostęp do takich 
wyników, w szczególności w przypadku 
badań pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

W odniesieniu do upowszechniania 
poprzez publikacje badawcze, zawierające 
opis, interpretację lub analizę danych, 
wiedzy lub informacji uzyskanych 
bezpośrednio dzięki finansowaniu w 
ramach programu „Horyzont 2020”, musi 
być zapewniony otwarty dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo zapewnia się otwarty dostęp do publikacji badawczych, zawierających opis, 
interpretację lub analizę danych, wiedzy lub informacji uzyskanych bezpośrednio dzięki 
finansowaniu w ramach programu „Horyzont 2020”. Otwarty dostęp należy jednak 
ograniczyć do publikacji. Zob. poprawka 85 w odniesieniu do dostępu i otwartego dostępu do 
wyników.
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Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do upowszechniania 
wyników w umowie o udzielenie dotacji 
można określić warunki, pod którymi 
musi być zapewniony otwarty dostęp do 
wyników, w szczególności w przypadku 
badań pionierskich ERBN lub w innych 
właściwych dziedzinach.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 84. Poprzednio w art. 40 ust. 2 akapit trzeci.

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnicy z wyprzedzeniem 
powiadamiają pozostałych uczestników o 
wszelkich podejmowanych działaniach w 
zakresie upowszechniania. Po otrzymaniu 
takiego powiadomienia uczestnik może 
zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że 
zamierzone upowszechnianie byłoby z 
istotną szkodą dla jego uzasadnionych 
interesów w odniesieniu do jego wyników 
lub istniejącej wiedzy. W takich 
przypadkach działanie w zakresie 
upowszechniania nie może zostać 
zrealizowane, o ile nie zostaną podjęte 
odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia 
takich uzasadnionych interesów. Terminy 
w tym zakresie można ustalić w umowie o 
udzielenie dotacji.

Uczestnicy z wyprzedzeniem 
powiadamiają pozostałych uczestników o 
wszelkich podejmowanych działaniach w 
zakresie upowszechniania, jeżeli dane 
wyniki nie są wyłączną własnością 
uczestników podejmujących takie 
działania. Po otrzymaniu takiego 
powiadomienia uczestnik może zgłosić 
sprzeciw, jeśli wykaże, że zamierzone 
upowszechnianie byłoby z istotną szkodą 
dla jego uzasadnionych interesów w 
odniesieniu do jego wyników lub 
istniejącej wiedzy. W takich przypadkach 
działanie w zakresie upowszechniania nie 
może zostać zrealizowane, o ile nie zostaną 
podjęte odpowiednie kroki w celu 
zabezpieczenia takich uzasadnionych 
interesów. Terminy w tym zakresie można 
ustalić w umowie o udzielenie dotacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązek poinformowania pozostałych uczestników jest niewłaściwy, jeżeli uczestnik 
zamierza upowszechniać własne wyniki. Wymóg dotyczący powiadamiania oraz prawo do 
sprzeciwu stanowią potencjalne bardzo znaczące czynniki powodujące zahamowanie działań.

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla 
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
udzielenie dotacji.

3. Każdy uczestnik zgłasza Komisji lub 
organowi finansującemu podejmowane 
przez siebie działania w zakresie 
wykorzystania i upowszechniania. Dla 
celów monitorowania i upowszechniania 
przez Komisję lub organ finansujący 
uczestnicy dostarczają wszelkie przydatne 
informacje i dokumenty zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o 
udzielenie dotacji, na żądanie Komisji. We 
wzorze umowy o udzielenie dotacji określa 
się terminy wywiązywania się z tych 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze stosowanie obowiązku w praktyce, bardziej użyteczny może okazać się 
przepis, zgodnie z którym uczestnicy powinni dostarczać dane informacje na żądanie, co
zagwarantuje, że funkcję ich głównego punktu kontaktowego będą pełniły struktury Komisji, 
zamiast specjalisty ds. projektów, zajmującego się realizacją danego projektu wiele lat temu. 
Ponadto nie powinien to być obowiązek nieograniczony w czasie, który będzie nadal ważny 
po upływie 50 lat. Należy wprowadzić ograniczenia czasowe w tym zakresie.

Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie wnioski o udzielenie patentu, 
normy, publikacje oraz wszelkie inne 
formy upowszechniania, także 

4. Wszystkie wnioski o udzielenie patentu, 
normy, publikacje oraz wszelkie inne 
formy upowszechniania, także 
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elektroniczne, odnoszące się do wyników, 
obejmują oświadczenie, mogące zawierać 
środki wizualne, że działanie otrzymało 
wsparcie finansowe Unii. Treść tego 
oświadczenia określa się w umowie o 
udzielenie dotacji.

elektroniczne, odnoszące się do wyników,
obejmują oświadczenie, mogące zawierać 
środki wizualne, że działanie otrzymało 
wsparcie finansowe Unii. Treść tego 
oświadczenia określa się we wzorze umowy 
o udzielenie dotacji.

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla zobowiązań w zakresie 
poufności wynikających z przepisów 
ustawowych lub wykonawczych w 
przypadku połączeń i przejęć, jeśli 
pozostałym uczestnikom nadal przysługują 
prawa dostępu do wyników, których 
własność jest przenoszona, uczestnik 
zamierzający przenieść własność wyników 
powiadamia z uprzedzeniem takich 
pozostałych uczestników, przekazując im 
również wystarczające informacje o 
docelowym nowym właścicielu wyników, 
aby umożliwić pozostałym uczestnikom 
przeanalizowanie wpływu zamierzonego 
przeniesienia na ewentualne korzystanie 
przez nich z praw dostępu.

Bez uszczerbku dla zobowiązań w zakresie 
poufności wynikających z przepisów 
ustawowych lub wykonawczych w 
przypadku połączeń i przejęć, jeśli 
pozostałym uczestnikom nadal przysługują 
prawa dostępu do wyników, których 
własność jest przenoszona, oraz jeśli dane 
wyniki nie są wyłączną własnością 
uczestnika zamierzającego przenieść 
własność wyników, zainteresowany 
uczestnik powiadamia z uprzedzeniem 
takich pozostałych uczestników, 
przekazując im również wystarczające 
informacje o docelowym nowym 
właścicielu wyników, aby umożliwić 
pozostałym uczestnikom przeanalizowanie 
wpływu zamierzonego przeniesienia na 
ewentualne korzystanie przez nich z praw 
dostępu.

Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu powiadomienia uczestnik Po otrzymaniu powiadomienia uczestnik 
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może zgłosić przeciw wobec przeniesienia 
własności, jeśli wykaże, że zamierzone 
przeniesienie wpłynęłoby niekorzystnie na 
korzystanie przez niego z praw dostępu. W 
takim przypadku przeniesienie nie może 
nastąpić do czasu osiągnięcia 
porozumienia między zainteresowanymi 
uczestnikami. Terminy w tym zakresie 
można ustalić w umowie o udzielenie 
dotacji.

może zgłosić przeciw wobec przeniesienia 
własności, jeśli wykaże, że zamierzone 
przeniesienie wpłynęłoby niekorzystnie na 
korzystanie przez niego z praw dostępu. W 
takim przypadku przeniesienie nie może 
nastąpić do czasu osiągnięcia 
porozumienia między zainteresowanymi 
uczestnikami. Terminy w tym zakresie są 
ustalone we wzorze umowy o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania, uczestnik będący
właścicielem wyników może udzielać 
licencji bądź w inny sposób udzielać 
dowolnemu innemu podmiotowi 
prawnemu prawa do korzystania z 
wyników, w tym na zasadzie wyłączności.

2. Z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości korzystania z wszelkich praw 
dostępu do wyników oraz spełnienia 
wszystkich dodatkowych warunków w 
zakresie wykorzystania przez uczestnika 
będącego właścicielem wyników, 
uczestnik może udzielać licencji bądź w 
inny sposób udzielać dowolnemu innemu 
podmiotowi prawnemu prawa do 
korzystania z wyników, w tym na zasadzie 
wyłączności.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uściślenie tego ustępu, aby uniknąć nieporozumień. W przeciwnym razie 
można by na jego podstawie zrozumieć, że udzielanie licencji jest dozwolone tylko w 
przypadku spełnienia przez wszystkie podmioty ich obowiązków w zakresie wykorzystania. 
Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnicy w dowolny sposób, w formie 
umowy pisemnej, określają istniejącą 
wiedzę, na której opiera się ich działanie.

Uczestnicy w dowolny sposób określają w 
formie pisemnej istniejącą wiedzę, na 
której opiera się ich działanie.

Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przystąpieniem do umowy o 
udzielenie dotacji uczestnik informuje 
pozostałych uczestników tego samego 
działania o wszelkich ograniczeniach 
prawnych bądź limitach w zakresie 
udzielania dostępu do posiadanej przez 
niego istniejącej wiedzy. W każdej 
zawartej przez uczestnika w późniejszym 
terminie umowie dotyczącej istniejącej 
wiedzy gwarantuje się możliwość 
korzystania z wszelkich praw dostępu.

3. Przed przystąpieniem do umowy o 
udzielenie dotacji uczestnik informuje 
pozostałych uczestników tego samego 
działania o wszelkich ograniczeniach 
prawnych bądź limitach w zakresie 
udzielania dostępu do posiadanej przez 
niego istniejącej wiedzy. W każdej 
zawartej przez uczestnika w późniejszym 
terminie umowie dotyczącej istniejącej 
wiedzy gwarantuje się możliwość 
korzystania z wszelkich praw dostępu.
Komisja lub organ finansujący są 
informowani o wszelkich tego rodzaju 
ograniczeniach przed podpisaniem umowy 
o udzielenie dotacji oraz rozważają wpływ 
tych ograniczeń na osiągnięcie celów 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma pomóc w uniknięciu sytuacji, w której wykaz wyłączeń z praw dostępu nie 
zawierał elementów niezbędnych do osiągnięcia celów działania. Wyłączenia są jednak 
konieczne w przypadku, gdy elementy istniejącej wiedzy są objęte umowami (np. umowami o 
zachowaniu poufności lub umowami o transferze materiału) i stanowią przedmiot licencji 
udzielonej osobom trzecim.
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Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takiego
dostępu do celów wykonania swoich zadań 
w ramach działania.

1. Uczestnikowi przysługują prawa dostępu 
do wyników innego uczestnika tego 
samego działania, jeśli potrzebuje takich 
praw dostępu do celów wykonania swoich 
zadań w ramach działania.

(Poprawka ta ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian do 
całości dokumentu).

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie w stosowaniu terminów „dostęp” i „prawa dostępu”.

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiotowi powiązanemu mającemu 
siedzibę w państwie członkowskim lub w 
państwie stowarzyszonym również 
przysługują prawa dostępu do wyników lub 
istniejącej wiedzy, na takich samych
warunkach, jeśli taki dostęp jest potrzebny 
do korzystania z wyników osiągniętych 
przez uczestnika, z którym dany podmiot 
jest powiązany, chyba że umowa 
konsorcyjna stanowi inaczej.

3. Podmiotowi powiązanemu również 
przysługują prawa dostępu do wyników lub 
istniejącej wiedzy, na sprawiedliwych i 
rozsądnych warunkach, jeśli taki dostęp 
jest potrzebny do korzystania z wyników 
osiągniętych przez uczestnika, z którym 
dany podmiot jest powiązany, chyba że 
umowa konsorcyjna stanowi inaczej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć powyższe ograniczenie, aby przyciągnąć przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność o zasięgu światowym, które mogłyby być wartościowymi partnerami działania.
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Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wniosek o dostęp zgodnie z ust. 1, 2 i 3 
można złożyć w okresie do jednego roku 
od zakończenia działania. Uczestnicy 
mogą jednak uzgodnić inny termin.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy ustanawiać żadnych ograniczeń czasowych, aby zapewnić właściwe korzystanie. 
Jeżeli uczestnik złożył wniosek o dostęp zgodnie z wstępną umową zawartą między 
uczestnikami, nie powinny obowiązywać żadne ograniczenia czasowe.

Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Takie prawa dostępu są ograniczone 
do użycia niehandlowego i 
niekonkurencyjnego.

1. Do celów rozwijania, wdrażania i 
monitorowania polityki lub programów 
Unii, instytucjom i organom Unii 
przysługują prawa dostępu do wyników 
uczestnika, który otrzymał finansowanie 
Unii. Takie prawa dostępu są ograniczone 
do użycia niehandlowego i 
niekonkurencyjnego oraz nie obejmują 
prawa do udzielania sublicencji. Unia 
dostarcza uczestnikowi będącemu 
właścicielem wystarczające dowody na to, 
że udzielenie praw dostępu przyczyni się 
do realizacji działań w zakresie 
rozwijania, wdrażania i monitorowania 
polityki lub programów Unii. 

Or. en
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Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47 skreślony
Postanowienia szczegółowe

1. W przypadku działań obejmujących 
czynności istotne dla bezpieczeństwa, 
umowa o udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące zmian w składzie 
konsorcjum, informacji niejawnych, 
wykorzystania wyników, ich 
upowszechnia, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.
2. W przypadku działań wspierających 
istniejące lub nowe infrastruktury 
badawcze, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące użytkowników infrastruktury.
3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.
4. W przypadku działań w zakresie szkoleń 
i mobilności, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące zobowiązań, odnoszące się do 
naukowców czerpiących korzyści z 
działania, własności, praw dostępu oraz 
możliwości przenoszenia.
5. W przypadku działań koordynacyjnych 
i wspierających, umowa o udzielenie 
dotacji może zawierać postanowienia 
szczegółowe, w szczególności dotyczące 
własności, praw dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.
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6. W przypadku instrumentu MŚP i 
dotacji organów finansujących 
przeznaczonych dla MŚP, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące własności, praw 
dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.
7. W przypadku wspólnot wiedzy i 
innowacji Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące własności, praw 
dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania.

Or. en

(Art. 47 ust. 1–6 został przeniesiony do nowego tytułu. Art. 47 ust. 7 został przeniesiony do 
art. 1 ust. 3.)

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48 skreślony
Nagrody

Przyznanie nagrody jest każdorazowo 
zależne od przyjęcia właściwych 
obowiązków dotyczących publikacji. 
Program lub plan prac może zawierać 
szczególne obowiązki dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiony do nowego tytułu.
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Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreślony
Zamówienia publiczne, zamówienia 

przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
na innowacyjne rozwiązania

1. O ile w zaproszeniu do składania 
wniosków nie zaznaczono inaczej, wyniki 
osiągnięte w ramach prowadzonego przez 
Komisję zamówienia stanowią własność 
Unii.
2. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom w umowach 
dotyczących przedkomercyjnych 
zamówień publicznych stosuje się przepisy 
szczegółowe dotyczące własności, praw 
dostępu i udzielania licencji. Wykonawca 
osiągający wyniki w ramach zamówień 
przedkomercyjnych jest właścicielem co 
najmniej powiązanych praw własności 
intelektualnej. Instytucjom zamawiającym 
przysługują co najmniej nieodpłatne 
prawa dostępu do wyników na własny 
użytek, a także prawo udzielania lub 
wymagania od uczestniczących 
wykonawców udzielania licencji 
niewyłącznych osobom trzecim do celów 
wykorzystania wyników, na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, 
bez prawa do udzielania sublicencji. Jeśli 
wykonawca nie wykorzysta handlowo 
wyników w danym okresie po udzieleniu 
zamówienia przedkomercyjnego, 
wskazanym w zamówieniu, przenosi 
wszelkie prawa własności wyników na 
instytucje zamawiające.
3. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom w umowach 
dotyczących zamówień publicznych na 
innowacyjne rozwiązania można stosować 
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przepisy szczegółowe dotyczące własności, 
praw dostępu i udzielania licencji.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiony do nowego tytułu.

Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IIIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TYTUŁ IIIa
Przepisy szczegółowe

Or. en

Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49a
Nagrody

1. Finansowanie Unii może przyjąć formę 
nagród określonych w [tytule VII] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe]. Zachęca się 
do stosowania nagród, ale nie jako 
substytutu dla finansowania o 
odpowiedniej strukturze.
2. Zasady konkursu są ustalane w 
programie prac.
3. Zasady konkursu obejmują 
przynajmniej warunki uczestnictwa, 
kryteria przyznawania nagród, w tym 
termin składania wniosków i termin 
przyznania nagrody, kwotę nagrody oraz 
ustalenia dotyczące płatności.
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Nagrody nie mogą być przyznawane 
bezpośrednio bez przeprowadzenia 
konkursu a zasady konkursu są 
publikowane co roku.
4. Oceny złożonych wniosków dokonuje 
grupa ekspertów na podstawie 
opublikowanych zasad konkursu.
Nagrody przyznaje następnie 
odpowiedzialny urzędnik zatwierdzający 
na podstawie oceny wydanej przez grupę 
ekspertów, którzy samodzielnie decydują o 
tym, czy zarządzić przyznanie nagród, w 
zależności od ich oceny jakości złożonych 
wniosków.
5. Kwota nagrody nie może być związana z 
kosztami poniesionymi przez beneficjenta.
6. W przypadkach, w których realizacja 
działania lub program prac obejmują 
wymóg przyznania nagród osobom 
trzecim przez beneficjenta unijnej dotacji, 
zainteresowany beneficjent może przyznać 
te nagrody, pod warunkiem że minimalna 
treść zasad konkursu zostanie ściśle 
określona w decyzji o udzieleniu dotacji 
lub umowie o udzielenie dotacji między 
beneficjentem a Komisją, bez żadnego 
zakresu swobody uznania.
7. Do upowszechniania wyników stosuje 
się przepisy tytułu III niniejszego 
rozporządzenia. W zasadach konkursu 
określa się wszelkie dodatkowe obowiązki 
w zakresie upowszechniania lub 
wykorzystania wyników.
8. Jeżeli nagroda nie zostanie przyznana 
w terminie określonym w zasadach 
konkursu, środki przydzielone na potrzeby 
konkursu zostają ponownie przydzielone 
w tym samym celu zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst przeniesiony z art. 34 i 48. Ustępy 3-6 zawierają aktualny tekst projektu rozporządzenia 
finansowego, nadal będącego przedmiotem trójstronnych negocjacji, zatem mogą zostać 
usunięte po przyjęciu projektu. W ust. 7 dodaje się zasadnicze przepisy w zakresie praw 
własności intelektualnej i upowszechniania wyników. Ustęp 8 gwarantuje, że środki 
przydzielone w ramach programu „Horyzont 2020” pozostaną w budżecie na działalność 
badawczą, rozwojową i innowacyjną, w szczególności w przypadku, w którym nowe 
instrumenty w formie zachęt nie przynoszą pożądanych skutków.

Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49b
Zamówienia publiczne, zamówienia 

przedkomercyjne i zamówienia publiczne 
na innowacyjne rozwiązania

1. Każde zamówienie publiczne składane 
przez Komisję wspólnie z państwami 
członkowskimi podlega zasadom 
dotyczącym zamówień publicznych, 
określonym w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe] i 
rozporządzeniu (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie delegowane].
2. Finansowanie Unii może przybierać 
formę zamówień przedkomercyjnych bądź 
zamówień na innowacyjne rozwiązania 
składanych przez Komisję wspólnie z 
instytucjami zamawiającymi z państw 
członkowskich i państw stowarzyszonych.
Procedury udzielania zamówień:
a) są zgodne z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji, równego traktowania, 
należytego zarządzania finansami, 
proporcjonalności oraz z zasadami 
konkurencji, a także, w stosownych 
przypadkach, z dyrektywami 2004/17/WE, 
2004/18/WE i 2009/81/WE;
b) mogą określać szczególne warunki, 
takie jak miejsce wykonania zamówionych 
czynności, które jest ograniczone w 
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przypadku zamówień przedkomercyjnych 
do terytorium państw członkowskich i 
państw związanych z programem 
„Horyzont 2020”, jeżeli jest to właściwie 
uzasadnione celem działania;
c) mogą zezwalać na udzielenie szeregu 
zamówień w ramach tej samej procedury 
(„multiple sourcing”);
d) zapewniają udzielenie zamówień 
oferentom proponującym 
najkorzystniejszy stosunek wartości do 
ceny.
3. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom w umowach 
dotyczących przedkomercyjnych 
zamówień publicznych stosuje się przepisy 
szczegółowe dotyczące własności, praw 
dostępu i udzielania licencji. Wykonawca 
osiągający wyniki w ramach zamówień 
przedkomercyjnych jest właścicielem co 
najmniej powiązanych praw własności 
intelektualnej. Instytucjom zamawiającym 
przysługują co najmniej nieodpłatne 
prawa dostępu do wyników na własny 
użytek, a także prawo udzielania lub 
wymagania od uczestniczących 
wykonawców udzielania licencji 
niewyłącznych osobom trzecim do celów 
wykorzystania wyników, na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, 
bez prawa do udzielania sublicencji. Jeśli 
wykonawca nie wykorzysta handlowo 
wyników w danym okresie po udzieleniu 
zamówienia przedkomercyjnego, 
wskazanym w zamówieniu, przenosi 
wszelkie prawa własności wyników na 
instytucje zamawiające.
4. W celu zagwarantowania maksymalnej 
absorpcji wyników oraz zapobiegania 
nienależnym korzyściom w umowach 
dotyczących zamówień publicznych na 
innowacyjne rozwiązania można stosować 
przepisy szczegółowe dotyczące własności, 
praw dostępu i udzielania licencji.
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Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony do tego artykułu z art. 35 i 49. Zamówienia mogą być składane tylko przez 
Komisję wspólnie z państwami członkowskimi i instytucjami zamawiającymi z państw 
członkowskich, aby zagwarantować, że rzeczywiste zapotrzebowanie ogółu społeczeństwa jest 
określane i zgłaszane przez instytucje zamawiające.

Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49c
Instrumenty finansowe

1. Instrumenty finansowe mogą przyjąć 
którąkolwiek z form, o których mowa w 
[tytule VIII] rozporządzenia (UE) nr 
XX/XX [rozporządzenie finansowe] oraz 
mogą zostać połączone z dotacjami 
finansowanymi z budżetu Unii, w tym w 
ramach programu „Horyzont 2020”.
2. Udzielane finansowanie pochodzące z 
instrumentów finansowych 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [„Horyzont 2020”] musi być 
uzupełnione równoważną kwotą
finansowania zapewnianego przez 
Europejski Bank Inwestycyjny lub w 
ramach innych programów Unii.
3. Zgodnie z art. [18 ust. 2] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe] dochody i 
zwroty pochodzące z instrumentu 
finansowego ustanowionego 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”] są przydzielane temu 
instrumentowi.
4. Dochody i zwroty pochodzące z 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka ustanowionego decyzją nr 
1982/2006/WE oraz z Instrumentu na 
rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w 
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MŚP (GIF1) ustanowionego decyzją nr 
1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, są przydzielane instrumentom 
finansowym stanowiącym ich następstwo 
na mocy rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony z art. 36. Ustęp 2 dodano, aby podwoić efekt dźwigni instrumentów 
finansowanych przewidzianych w programie „Horyzont 2020” oraz aby zapewnić strukturę 
finansowania podobną do struktury mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka, 
w którym fundusze od KE muszą być uzupełnione równoważną kwotą finansowania od EBI. 
Utrzymanie tej struktury wydaje się zasadnicze, aby osiągnąć pożądany efekt dźwigni 
instrumentów finansowych.

Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49d
Partnerstwa publiczno-prywatne

1. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) 
nr XX/XX [„Horyzont 2020”] program 
„Horyzont 2020” może być realizowany w 
drodze partnerstw publiczno-prywatnych, 
pod warunkiem że wszyscy zainteresowani 
partnerzy zobowiązują się do rozwijania i 
wdrażania tego programu.
2. Partnerstwa publiczno-prywatne 
określa się w otwarty i przejrzysty sposób 
na podstawie oceny niezależnych 
ekspertów, zgodnie z art. 37 niniejszego 
rozporządzenia. Ocena ta jest oparta na 
wszystkich następujących kryteriach:
a) wartość dodana działania na szczeblu 
Unii;
b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze;
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3. Komisja może powierzyć partnerstwom 
publiczno-prywatnym zadania związane z 
realizacją budżetu, pod warunkiem że 
zostaną spełnione i zawarte w 
uzgodnieniu umownym następujące 
kryteria:
a) długoterminowe zobowiązanie 
wszystkich partnerów na podstawie 
wspólnej wizji i jasno zdefiniowanych 
celów;
b) skala zaangażowanych zasobów oraz 
zdolność do pozyskania dodatkowych 
inwestycji w badania naukowe i 
innowacje;
c) jasno określone role każdego z 
partnerów i uzgodnione kluczowe 
wskaźniki skuteczności działania w 
wybranym okresie.
4. Zasady uczestnictwa i upowszechniania 
regulujące partnerstwa publiczno-
prywatne, utworzone i finansowane w 
ramach programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni zgodne z 
rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe], jak również z 
przepisami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, chyba że szczególne 
potrzeby wymagają odstępstwa od tej 
zasady.
Zasady funkcjonowania partnerstw 
publiczno-prywatnych mogą odbiegać od 
Regulaminu Pracowniczego Unii w 
zakresie, w jakim akty ustanawiające te 
podmioty zgodnie z art. 1a ust. 2 
Regulaminu Pracowniczego nie 
przewidują stosowania tego regulaminu.
5. Odstępstwa od zasad, o których mowa w 
ust. 2, oraz konkretne powody tych 
odstępstw są zgłaszane corocznie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
dokumencie roboczym. W dokumencie 
tym opisuje się również dokonane postępy 
w kierunku osiągnięcia celu, na potrzeby 
którego zostały ustanowione poszczególne 
podmioty, oraz określa znaczenie 
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wspomnianych odstępstw dla dokonanych 
postępów.
6. Zaangażowanie Unii w te partnerstwa 
może przyjąć jedną z następujących form:
a) wkłady finansowe Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7. 
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w 
art. [55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko w 
przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają;
b) zawarcie uzgodnienia umownego 
między partnerami, o których mowa w ust. 
1, określającego cele partnerstwa, 
odpowiednie zobowiązania partnerów, 
kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania oraz wyniki, jakie mają zostać 
osiągnięte, w tym określenie działalności 
badawczej i innowacyjnej wymagającej 
wsparcia z programu „Horyzont 2020”.

Or. en

(Zob. tekst poprawki PE 241 (art. 196b + c) do rozporządzenia finansowego, będącego 
obecnie przedmiotem negocjacji trójstronnych. Zob. rozporządzenie w sprawie programu 

„Horyzont 2020”, art. 19.)

Uzasadnienie

Na potrzeby jasności i spójności prawa warunki uczestnictwa określone w art. 19 
rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020” zostały uzupełnione odpowiadającym 
mu artykule w zasadach uczestnictwa.

Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49e (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49e
Partnerstwa publiczno-publiczne

1. Przepisy określone w niniejszym 
rozporządzeniu mają również 
zastosowanie do partnerstw publiczno-
publicznych, w o których mowa w art. [20] 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
[„Horyzont 2020”].
2. Partnerstwa publiczno-prywatne 
finansowane z instrumentu ERA-NET 
mogą kwalifikować się do 
współfinansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków:
a) wysoki poziom uprzedniego 
zaangażowania finansowego 
uczestniczących podmiotów we wspólne 
zaproszenia i działania;
b) zharmonizowane zasady i sposoby 
realizacji wspólnych zaproszeń i działań.
Partnerstwa publiczno-publiczne mogą 
być wspierane w obrębie priorytetów 
określonych w art. 5 ust. 2 lub na zasadzie 
połączenia tych części, w szczególności 
poprzez:
3. Inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania zgodnie z art. 185 TFUE 
mogą się kwalifikować do 
współfinansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków:
a) istnieje zapotrzebowanie na specjalną 
strukturę do celów realizacji opartą na 
art. 185 TFUE;
b) wysoki poziom zaangażowania 
uczestniczących państw w integrację na 
poziomie naukowym, zarządzania i 
finansowym;
c) wartość dodana działania na szczeblu 
Unii;
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d) masa krytyczna pod względem wielkości 
i liczby objętych nimi programów, 
podobieństwo działań i zakres 
prowadzonych w ich ramach odnośnych 
badań;
4. Komisja może powierzyć uczestnikom 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania zadania związane z realizacją 
budżetu, pod warunkiem że zostaną 
spełnione i zawarte w umowie następujące 
kryteria:
a) jasna definicja celu, który ma być 
osiągnięty oraz jego znaczenie dla celów 
programu „Horyzont 2020” i szerzej 
zakrojonych celów strategicznych Unii;
b) wyraźne zaangażowanie finansowe 
państw uczestniczących, w tym uprzednie 
zobowiązanie do połączenia krajowych 
lub regionalnych inwestycji do celów 
transnarodowych badań naukowych i 
innowacji.

Or. en

(Zob. art. 20 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020”.

Uzasadnienie

Na potrzeby jasności i spójności prawa warunki uczestnictwa określone w art. 20 
rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020” zostały uzupełnione odpowiadającym 
mu artykułem w zasadach uczestnictwa.

Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49f
Instrument MŚP

1. Tylko MŚP mogą składać wnioski w 
odpowiedzi na zaproszenia, opublikowane 
w ramach specjalnego instrumentu MŚP, 
o którym mowa w art. [18] rozporządzenia 
(UE) nr XX/XX [„Horyzont 2020”].
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2. Zaproszenia do składania wniosków 
publikowane w ramach instrumentów 
MŚP są otwarte oraz oparte w możliwie 
największym stopniu na oddolnym 
podejściu do tematów. Może mieć 
zastosowanie uproszczona dwuetapowa 
procedura oceny, jeżeli została 
przewidziana w programie prac, pod 
warunkiem że nie powoduje to żadnego 
wydłużenia całkowitego okresu oceny.
3. Zgodnie z art. 17a termin zawarcia 
umowy przewidziany w przypadku 
instrumentu MŚP nie może przekraczać 
sześciu miesięcy.
3. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
w umowie o udzielenie dotacji zawartej w 
ramach instrumentu MŚP mogą być 
określone postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące podwykonawstwa, 
prawa własności, praw dostępu, 
wykorzystania i upowszechniania 
wyników.
4. Jeżeli w trakcie realizacji działania 
konieczne jest wprowadzenie zmian do 
umowy o udzielenie dotacji zawartej w 
ramach instrumentu MŚP, w 
szczególności w odniesieniu do zmian w 
składzie konsorcjum, zastosowanie ma 
uproszczona procedura zmiany.
5. Komisja zapewnia wystarczającą 
komplementarność między instrumentem 
MŚP w ramach programu „Horyzont 
2020” i instrumentami finansowymi w 
ramach programu „Horyzont 2020” i 
programu COSME, jak również 
systemami i instrumentami 
ustanowionymi wspólnie z państwami 
członkowskimi, takimi jak wspólny 
program Eurostars.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowo w specjalnym załączniku do rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 
2020” należy w bardziej szczegółowy sposób opisać funkcjonowanie wszystkich specjalnych 
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instrumentów i systemów finansowania przewidzianych w programie „Horyzont 2020”, w tym 
instrumentu MŚP. W ramach instrumentu MŚP można by wprowadzić system „kuponów 
innowacyjności”, stosowany obecnie w paru państwach członkowskich, jako nowy system 
dotacji.

Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49g
Inne postanowienia szczegółowe

1. W przypadku działań obejmujących 
czynności istotne dla bezpieczeństwa, 
umowa o udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące zmian w składzie 
konsorcjum, informacji niejawnych, 
wykorzystania wyników, ich 
upowszechnia, przenoszenia praw 
własności do nich oraz udzielania licencji 
na nie.
2. W przypadku działań wspierających 
istniejące lub nowe infrastruktury 
badawcze, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące użytkowania infrastruktury.
3. W przypadku działań obejmujących 
badania pionierskie ERBN, umowa o 
udzielenie dotacji może zawierać 
postanowienia szczegółowe, w 
szczególności dotyczące praw dostępu, 
możliwości przenoszenia oraz 
upowszechniania, odnoszące się do 
uczestników, naukowców i każdej osoby 
trzeciej, której dotyczy działanie.
4. W przypadku działań w zakresie szkoleń 
i mobilności, umowa o udzielenie dotacji 
może zawierać postanowienia szczegółowe 
dotyczące zobowiązań, odnoszące się do 
naukowców czerpiących korzyści z 
działania, własności, praw dostępu oraz
możliwości przenoszenia.
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5. W przypadku działań koordynacyjnych 
i wspierających, umowa o udzielenie 
dotacji może zawierać postanowienia 
szczegółowe, w szczególności dotyczące 
własności, praw dostępu, wykorzystania i 
upowszechniania wyników.

Or. en

Uzasadnienie

W szczególności w odniesieniu do infrastruktury badawczej postanowienia szczegółowe 
powinny również, w razie potrzeby, obejmować inne aspekty użytkowania infrastruktury, a nie 
tylko użytkowników.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie 
Sprawozdawca przyjmuje ogólnie z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący zasad 
uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” (zwanych dalej „zasadami”) 
jako ważny krok naprzód. Przede wszystkim wyraża aprobatę dla następujących aspektów:

 większa możliwość stosowania zwyczajowych praktyk beneficjenta w zakresie 
księgowania kosztów; 

 jednolity zbiór zasad mających zastosowanie do finansowania wszystkich działań
podejmowanych w ramach programu „Horyzont 2020” przez jego uczestników;

 ograniczone wymogi dotyczące systemów rejestracji czasu pracy; 

 włączenie VAT do zakresu definicji kosztów kwalifikowalnych.

Sprawozdawca uważa jednak, że niektóre pożądane zmiany dodane przez Komisję są nadal 
sformułowane we wniosku w zbyt niejasny sposób, podczas gdy sformułowania dotyczące 
innych zmian wydają się nadmiernie uproszczone i nie spotykają się z ogólnym poparciem 
środowiska prowadzącego działalność badawczą i innowacyjną. W szczególności 
sprawozdawca wyraża krytyczną opinię na temat następujących aspektów:

 brak możliwości ubiegania się o zwrot kosztów pośrednich na podstawie kosztów 
rzeczywistych;

 jednolita stawka finansowania, która nie uwzględnia specyficznych struktur kosztów 
poszczególnych uczestników, prowadząc przez to do niewydajnego i 
nieproporcjonalnego finansowania (zwłaszcza w przypadku działalności zbliżonej do 
rynku), jak również wyższy średni poziom zwrotów za projekt w porównaniu z 7PR;

 mało stanowcza i ograniczona akceptacja możliwości stosowania zwyczajowych 
praktyk beneficjenta w zakresie księgowania kosztów;

 istnienie ogólnej klauzuli korekcyjnej umożliwiającej odstępstwa od jednolitego 
zbioru zasad mających zastosowanie do wszystkich rodzajów organów finansujących; 

 duży stopień elastyczności zaproponowanych zasad, który powoduje, że zbyt wiele 
ważnych decyzji ma być podejmowanych przy sporządzaniu programu prac;

 brak znacznej poprawy, jeżeli chodzi o skrócenie średniego czasu przewidzianego na 
przyznawanie dotacji.

Celem poprawek zaproponowanych przez 
sprawozdawcę jest pogłębienie 
międzyinstytucjonalnej debaty na temat zasad 
oraz zainicjowanie konsultacji o większym 
stopniu szczegółowości ze środowiskiem 
prowadzącym działalność badawczą i 
innowacyjną. 
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Sprawozdawca pragnie podkreślić raz jeszcze, że aby umożliwić osiągnięcie celów 
ustanowionych przez Parlament we wcześniejszych sprawozdaniach oraz sprzyjać interesom 
środowiska prowadzącego działalność badawczą i innowacyjną, zasady muszą zapewnić 
wrażliwą równowagę między czterema kluczowymi zasadami: uproszczenia, rozliczalności, 
elastyczności o niezawodności. Skuteczne wdrożenie programu „Horyzont 2020” będzie 
zależało w dużej mierze od spełnienia i wyważenia tych zasad.

Możliwy wpływ aktualnego wniosku Komisji
Przeprowadzono obliczenia modelowe1, porównując średni poziom wkładu UE na działanie w 
ramach 7PR i programu „Horyzont 2020” dla różnych kategorii uczestników. Zgodnie z tymi 
obliczeniami proponowany model 100/20 spowodowałby zwiększenie średniego poziomu 
zwrotu dla uczestników z sektora przemysłu (+ 46,8%) i dla MŚP (+ 7,7%), podczas gdy 
poziom finansowania byłby nieco niższy w przypadku niekomercyjnych organizacji 
badawczych (- 0,5%) i uczelni wyższych (- 0,9%). Oczekuje się, że zastosowanie modelu 
100/20 doprowadzi do ogólnego wzrostu całkowitego wkładu UE w przeliczeniu na projekt o 
7,2%, przy czym nadwyżka zostanie przyznana głównie uczestnikom z sektora przemysłu. 

Ustanowienie stawki zryczałtowanej w wysokości 20% jako jedynej opcji w przypadku 
zwrotu kosztów bezpośrednich spowoduje, że uczestnicy użytkujący najbardziej kosztowną 
infrastrukturę badawczą znajdą się w niekorzystnej sytuacji pod względem strukturalnym w 
porównaniu z 7PR. Miałoby to wpływ nie tylko na wiele ośrodków badawczych i prywatnych 
przedsiębiorstw, ale również na liczne uczelnie wyższe, które przez szereg lat podejmowały 
znaczne starania, aby przejść na rachunkowość według pełnych kosztów. Niektóre z tych 
podmiotów mogą zostać zniechęcone do uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”, w szczególności podmioty prowadzące działalność zbliżoną do 
rynku, w przypadku której miałby zastosowanie model 70/20, obejmujący jeszcze niższy 
poziom finansowania na rzecz tych podmiotów. 

Kolejnym czynnikiem, który należy rozważyć ze względu na jego możliwe negatywne skutki 
dla realizacji celów programu „Horyzont 2020”, jest przewidziane rozróżnienie między 
projektami dotyczącymi działalności badawczej i rozwojowej a projektami dotyczącymi 
działalności zbliżonej do rynku. Ogólna zasada, zgodnie z którą do każdego projektu miałaby 
zastosowanie jednolita stawka zwrotu – w przypadku projektów w zakresie działalności 
zbliżonej do rynku, chociaż mogą one obejmować działalność badawczą, stawka to 
wynosiłaby pomimo to 70/20 dla wszystkich działań – powoduje niekorzystne poziomy 
finansowania dla ośrodków badawczych i uniwersytetów, jeżeli realizują działania badawcze 
w ramach projektów ukierunkowanych na działalność zbliżoną do rynku. Wspomniane 
zainteresowane strony prawdopodobnie wycofałyby się częściowo z tych projektów, co 
mogłoby jeszcze bardziej pogłębić przepaść między obszarem badań a obszarem innowacji, 
utrudniając integrację elementów trójkąta wiedzy i opóźniając proces innowacji.

Ograniczenia budżetowe i skutki gospodarcze
                                               
1Dokument roboczy Komisji „Horyzont 2020 – uproszczenie zasad finansowania: jednolita stawka zwrotu dla 
wszystkich uczestników i typów działalności i jednolita zryczałtowana stawka w przypadku kosztów 
pośrednich” z dnia 19 kwietnia 2012 r.
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Mając na uwadze, że celem programu „Horyzont 2020” jest dokonanie znacznego kroku w 
kierunku wyższego poziomu innowacji Europie, podwyżka budżetu jedynie o około 6,19% 
raczej nie umożliwi osiągnięcia trwałych rezultatów. Sprawozdawca zatem ponownie 
podkreśla wniosek Parlamentu o przydzielenie 100 mld na realizację programu „Horyzont 
2020”. 

W związku z powyższym nie można pomniejszać wpływu zasad, zwłaszcza możliwego 
opracowania systemu stawek zwrotu, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu programu „Horyzont 
2020”. Sprawozdawca podkreśla swoje obawy, że ustanowienie zbyt wysokich stawek zwrotu 
może spowodować znaczne zmniejszenie liczby projektów kwalifikujących się do 
finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”, prowadząc przez to do ograniczenia 
ogólnego wpływu programu oraz możliwych utrudnień w realizacji inicjatywy przewodniej 
„Unia innowacji” i strategii „Europa 2020”.

Problem ten może stać się jeszcze istotniejszy, biorąc pod uwagę, że zgodnie z ustaleniami 
negocjacji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych na program „Horyzont 2020” 
może zostać przydzielona jeszcze mniejsza pula środków finansowych niż ta proponowana 
obecnie przez Komisję. 

Przewidując możliwe ograniczenie budżetu programu „Horyzont 2020”, sprawozdawca dąży 
do utrzymania średniego poziomu wkładu UE w przeliczeniu na projekt, przyznanego w 7PR, 
co zagwarantowałoby brak konieczności zmniejszenia całkowitej liczny projektów z powodu 
nieproporcjonalnego i niewydajnego finansowania projektów.

Z ekonomicznego punktu widzenia finansowanie działalności zbliżonej do rynku musi być 
oparte na jasno zdefiniowanej koncepcji. Sprawozdawca podkreśla, że unijne finansowanie w 
obszarze badań i innowacji musi być ukierunkowane na spowodowanie znacznego efektu 
dźwigni w sektorze prywatnych inwestycji. Finansowanie Unii musi być proporcjonalne i nie 
może prowadzić do zakłóceń na rynku. 

Uproszczony zbiór stawek zwrotu umożliwiający sprawne finansowanie całego procesu 
innowacji 
Mając na uwadze przytoczone powyżej szacunki możliwych skutków zaproponowanych 
zasad, jak również obawy dotyczące budżetu, sprawozdawca zdecydował się przedstawić 
alternatywny zbiór stawek zwrotu. Zbiór ten jest dostosowany do konkretnych potrzeb 
poszczególnych uczestników oraz ma na celu zapewnienie lepszej równowagi między 
adekwatnym uproszczeniem a bardziej wydajną i odpowiedzialną polityką finansowania 
badań i innowacji.

Przede wszystkim sprawozdawca proponuje przywrócenie opcji zwrotu rzeczywistych 
kosztów bezpośrednich dla wszystkich uczestników na podstawie ich zwyczajowych praktyk 
w zakresie księgowania. Rozwiązanie to jest pożądane z szeregu powodów, takich jak 
ciągłość, uproszczenie, trwałość unijnej polityki finansowania działalności badawczej, 
rozwojowej i innowacyjnej, przyciągnięcie doskonałych uczestników. Ponieważ 
przywrócenie tej opcji spowodowałoby jednak nawet wyższy wzrost całkowitego wkładu 
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Unii w przeliczeniu na projekt (+ 9,2%)1,sprawozdawca uważa za jeszcze bardziej konieczne 
ustanowienie alternatywnego zbioru stawek zwrotu. 

W związku z tym sprawozdawca proponuje podział stawek zwrotu nie tylko ze względu na 
rodzaj działalności (badawcza i rozwojowa/zbliżona do rynku), jak przewidziano w 
aktualnym wniosku, ale również ze względu na metodę obliczania kosztów (koszty pośrednie 
+ stawka zryczałtowana/ koszty całkowite) oraz rodzaj uczestnika (uczelnie wyższe, ośrodki 
badawcze, inni, MŚP, przemysł). Sprawozdawca uważa, że podział ten umożliwi podejście do 
finansowania bardziej dostosowane do uczestników, a przez to przyczyni się do sprawnego 
wdrażania finansowania działalności innowacyjnej, ułatwiając łączenie działalności 
badawczej i działalności zbliżonej do rynku w ramach jednego projektu, jak również 
integrację elementów trójkąta wiedzy. 

Sprawozdawca chciałby podkreślić, że finansowanie działalności innowacyjnej pozostaje 
swego rodzaju „czarną skrzynką” w budżecie, ponieważ nie przedstawiono żadnych 
wstępnych danych dotyczących udziału projektów w zakresie działalności zbliżonej do runku 
w budżecie programu „Horyzont 2020”. Mając na uwadze, że działalność zbliżona do rynku, 
obejmująca demonstrację, testowanie i pilotaż, jest zwykle o wiele bardziej kosztowna niż 
realizacja projektów w zakresie badań i rozwoju, sprawozdawca uznał za konieczne 
dostosowanie stawki zwrotu dla działalności zbliżonej do rynku do tej niepewnej sytuacji, aby 
zapobiec znacznemu ograniczeniu unijnego finansowania przeznaczonego na badania i 
rozwój. 

Uproszczenie dla wszystkich uczestników
W ciągu ostatnich dwóch lat Parlament wielokrotnie wzywał Komisję do dokonania istotnego 
postępu w procesie uproszczenia. Obecnie analizuje wniosek, w którym niektóre aspekty 
zostały uproszczone w zbyt dużym stopniu, a inne niewystarczająco nieuwzględnione. 
Sprawozdawca proponuje zatem szereg środków upraszczających przedstawionych przez 
Parlament w poprzednich sprawozdaniach.

Sprawozdawca proponuje przede wszystkim dalsze rozszerzenie zakresu, w jakim dopuszcza 
się stosowanie zwyczajowych praktyk przyjętych przez beneficjentów, żywiąc przekonanie, 
że doprowadzi to do rzeczywistego zmniejszenia obciążenia administracyjnego i ryzyka 
popełnienia błędów w przypadku wszystkich uczestników. 

Sprawozdawca jest zdania, że oprócz uznania zwyczajowych praktyk beneficjentów w 
zakresie księgowości, ustanowienie jednolitego zbioru wspólnych zasad stanowi inny 
podstawowy element procesu uproszczenia programu „Horyzont 2020”, dlatego też wzywa do 
wprowadzenia w życie tej koncepcji. Wątpi, że zapewnienie większego stopnia elastyczności 
w procesie realizacji przyczyni się do uproszczenia – raczej wywoła odwrotny skutek. 
Podczas gdy elastyczność jest potrzebna niektórym organom finansującym, większość 
uczestników odniosłaby korzyść z jasnego zbioru solidnych zasad. Przywrócenie wzoru 
umowy o udzielenie dotacji jako standardowego dokumentu odniesienia dla wszystkich 
sporządzających umowy o udzielenie dotacji, uściślenie szeregu definicji i postanowień oraz 

                                               
1Dokument roboczy Komisji „Horyzont 2020: wyjaśnienia dotyczące niektórych aspektów zasad uczestnictwa i 
upowszechniania” z dnia 29 maja 2012 r.
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dodatnie nowego tytułu, „Przepisy szczegółowe”, zawierającego artykuły poświęcone 
nagrodom, zamówieniom publicznym, instrumentom finansowym, instrumentowi MŚP, 
partnerstwom publiczno-prywatnym i partnerstwom publiczno-publicznym, stanowią 
propozycje mające na celu ugruntowanie koncepcji „jednolitego zbioru zasad”.

Ponadto sprawozdawca chciałby, aby program „Horyzont 2020” był bardziej dostępny dla 
nowych i niedoświadczonych wnioskodawców. Stworzenie jednego łatwego w obsłudze 
portalu wejściowego, włączenie planów prac organów finansujących do programów prac 
Komisji, jak również sporządzenie przewodnika wyjaśniającego proces wyboru wydają się 
propozycjami użytecznymi do osiągnięcia tego celu.

Zaspokojenie rzeczywistych potrzeb sektora przemysłu
Sprawozdawca obawia się, że podwyższony poziom zwrotu dla uczestników z sektora 
przemysłu, zaproponowany w aktualnym wniosku Komisji, może służyć jako rekompensata 
finansowa za niedociągnięcia programu, którym nie udało się zapobiec w inny sposób, 
powodując przez to również jedynie nieznaczne zwiększenie udziału przemysłu w 
całkowitym budżecie programu „Horyzont 2020”, nie przyczyniając się w rzeczywistości do 
zwiększenia liczby uczestników projektów reprezentujących sektor przemysłu. 

Sprawozdawca ma zatem na celu zaspokojenie rzeczywistych potrzeb uczestników z sektora 
przemysłu. Najistotniejszym środkiem w tym zakresie jest ustalenie wyraźnego ograniczenia 
sześciu miesięcy dla czasu przewidzianego na przyznawanie dotacji. Biorąc pod uwagę, że 
celem programu „Horyzont 2020” jest sprzyjanie innowacji, czynnik, jakim jest czas, nabiera 
nawet większego znaczenia. Okazuje się to szczególnie prawdziwe w przypadku spółek i 
wysoce innowacyjnych MŚP. Skrócony czas przewidziany na przyznawanie dotacji jest 
również podstawowym warunkiem przyciągnięcia doskonałych partnerów prowadzących 
działalność badawczą z całego świata – internacjonalizacja stanowi innych czynnik 
przyciągania uczestników z sektora przemysłu.

Ponadto sprawozdawca uważa, że dodanie artykułów poświęconych instrumentowi MŚP oraz 
instrumentom finansowym przyczyniło się do uściślenia funkcjonowania tych instrumentów.

Uściślenie niektórych aspektów dotyczących praw własności intelektualnej i dodatkowych 
obowiązków w zakresie upowszechniania i wykorzystania, jak również koncepcji „otwartego 
dostępu” powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia przez przedsiębiorców sposobu, w 
jaki ich interesy handlowe będą chronione w przypadku uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020”. 

Co więcej, sprawozdawca zaproponował szereg poprawek mających na celu uwydatnienie 
możliwości w zakresie współfinansowania i łącznego stosowania instrumentów programu 
„Horyzont 2020” służących do finansowania projektów, dopuszczając również finansowanie 
łączne, dążąc w ten sposób do zapewnienia możliwego do wdrożenia finansowania, w 
szczególności na rzecz szeroko zakrojonych projektów w dziedzinie demonstracji.


