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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

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 „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0809),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 ust. 3 i art. 182 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C7-0466/2011),

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

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji 
Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Komisji Rybołówstwa, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej, a także 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (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 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

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

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. 
Parlament Europejski wezwał do 
radykalnego uproszczenia finansowania 
badań naukowych i innowacji w Unii, w 
rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. podkreślił 
znaczenie „Unii innowacji” dla 
przeobrażenia Europy na potrzeby 
funkcjonowania w świecie po kryzysie, w 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. zwrócił 
uwagę na ważne wnioski płynące z oceny 
śródokresowej siódmego programu 
ramowego, a w rezolucji z dnia 27 
września 2011 r. poparł koncepcję 
wspólnych ram strategicznych 
finansowania badań naukowych i 
innowacji.

(5) W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. 
Parlament Europejski wezwał do 
radykalnego uproszczenia finansowania 
badań naukowych i innowacji w Unii, w 
rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. podkreślił 
znaczenie „Unii innowacji” dla 
przeobrażenia Europy na potrzeby 
funkcjonowania w świecie po kryzysie, w 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. zwrócił 
uwagę na ważne wnioski płynące z oceny 
śródokresowej siódmego programu 
ramowego, a w rezolucji z dnia 27 
września 2011 r. poparł koncepcję 
wspólnych ram strategicznych 
finansowania badań naukowych i 
innowacji, wzywając jednocześnie do 
podwojenia budżetu w porównaniu z 
siódmym programem ramowym.

Or. en

Uzasadnienie

Budżet UE powinien odzwierciedlać ambitny program UE2020 poprzez dokonanie 
przesunięcia w kierunku finansowania inwestycji zorientowanych na przyszłość. To właśnie 
taki rodzaj inwestycji ma sens w obecnych czasach kryzysu finansowego i budżetowego. 
Proponowany budżet w wysokości 80 mld euro na program „Horyzont 2020” oznacza jedynie
niewielki wzrost (realnie około 6%) w porównaniu w poziomem finansowania 7PR w 2013 r. 
Jest to suma niewystarczająca i odbiegająca od zalecenia PE, aby przeznaczyć na ten 
program 100 mld euro.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem 

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
w Unii Europejskiej (dalej zwany 
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„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: utworzeniu doskonałej bazy 
naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii do 
osiągania światowej klasy wybitnych 
osiągnięć naukowych, promowaniu 
wiodącej pozycji w przemyśle w celu 
wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP, i 
innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, aby zareagować 
bezpośrednio na wyzwania określone w 
strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie 
działań obejmujących pełny cykl od badań 
po rynek. Program „Horyzont 2020” 
powinien wspierać wszystkie etapy 
łańcucha innowacji, zwłaszcza działania 
bliższe rynkowi, w tym innowacyjne 
instrumenty finansowe, jak również 
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 
oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

programem „Horyzont 2020”), skupia się 
na trzech celach: utworzeniu doskonałej 
bazy naukowej, aby wzmocnić zdolność 
Unii do osiągania światowej klasy 
wybitnych osiągnięć naukowych, 
promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle 
w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innowacyjności, oraz na stawianiu 
czoła wyzwaniom społecznym, aby 
zareagować bezpośrednio na wyzwania 
określone w strategii „Europa 2020” 
poprzez wsparcie działań obejmujących 
pełny cykl od badań po rynek. Wartość 
dodana Unii leży głównie w finansowaniu 
przedkonkurencyjnych, 
międzynarodowych, wspólnych badań 
naukowych, które w programie „Horyzont
2020” powinno osiągnąć co najmniej 
poziom finansowania przewidzianego w 
siódmym programie ramowym, należy 
jednak koniecznie położyć również nacisk 
na możliwie najszersze wykorzystanie i 
upowszechnianie wiedzy uzyskanej 
poprzez wspierane działania, aż po ich 
wykorzystanie handlowe. Dlatego 
program „Horyzont 2020” powinien 
wspierać wszystkie etapy łańcucha 
innowacji, w tym innowacyjne 
instrumenty finansowe, jak również 
innowacje nietechnologiczne i społeczne.
Priorytety programu „Horyzont 2020” 
powinny również być wspierane poprzez 
program badawczo-szkoleniowy w 
dziedzinie jądrowej na podstawie traktatu 
Euratom.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest ciągłe wsparcie działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, aby zapewnić 
skuteczny transfer wiedzy i technologii, należy jednak zachować należytą równowagę. 
Głównym przedmiotem programu „Horyzont 2020” powinny pozostać wspólne, 
międzynarodowe, przedkonkurencyjne projekty badawczo-rozwojowe, natomiast należy 
uczynić więcej w kierunku zadbania o to, aby rezultaty tych projektów przynosiły rzeczywiste 
skutki i aby były wykorzystywane w celu stworzenia nowych produktów i usług, które pomogą 
sprostać wyzwaniom społecznym i wykorzystać możliwości gospodarcze.
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Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W kontekście trójkąta wiedzy, 
łączącego badania naukowe, edukację i 
innowacje, wspólnoty wiedzy i innowacji 
wspierane przez Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii powinny wnieść 
duży wkład w osiągnięcie celów programu 
„Horyzont 2020”, w tym w stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, poprzez 
integrację badań naukowych, edukacji i 
innowacji. W celu zapewnienia zgodności 
w ramach programu „Horyzont 2020” 
oraz odpowiedniej absorpcji środków 
finansowych, wkład finansowy na rzecz 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii powinien być przekazany w 
dwóch przydziałach, z których drugi 
powinien zostać poddany przeglądowi.

(13) W kontekście trójkąta wiedzy, 
łączącego badania naukowe, edukację i 
innowacje, wspólnoty wiedzy i innowacji 
wspierane przez Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii powinny wnieść 
duży wkład w osiągnięcie celów programu 
„Horyzont 2020”, w tym w stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, poprzez 
integrację badań naukowych, edukacji i 
innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Następna generacja wspólnot wiedzy i innowacji powinna zostać wprowadzona w 2014 r., a 
budżet będzie wprowadzany stopniowo w zależności od ich rocznych wyników. Mając na 
względzie różnice międzysektorowe, zdrowszym podejściem byłoby oparcie decyzji budżetowej 
na wynikach każdej wspólnoty wiedzy i innowacji zamiast podejmowania decyzji o nowej 
wspólnocie w oparciu o wyniki innych wspólnot.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby Parlament Europejski mógł 
wykonywać swoją funkcję kontroli 
politycznej oraz aby zagwarantować 
przejrzystość i rozliczalność, zgodnie z 
traktatem, Komisja powinna w sposób 
należyty i regularny informować 
Parlament Europejski o wszelkich 
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istotnych aspektach realizacji programu, 
w tym o przygotowaniu i opracowaniu 
programów prac, dokonaniu podziału 
środków budżetowych oraz ewentualnej 
potrzebie jego korekty, a także zmianach 
wskaźników efektywności pod kątem 
wyznaczonych celów i oczekiwanych 
wyników.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE.

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić – w określonych 
warunkach – do opracowania programów 
uzupełniających z udziałem tylko 
niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur w 
znaczeniu przyjętym w art. 184, 185 i 187 
TFUE. Te programy uzupełniające lub 
struktury powinny przynosić wyraźną 
wartość dodaną dla Unii, powinny być 
oparte na rzeczywistych partnerstwach, 
uzupełniać inne działania w ramach 
programu „Horyzont 2020” oraz być w 
jak największym stopniu otwarte na 
uczestnictwo państw członkowskich lub 
przemysłu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Widoczna w 7PR tendencja do outsourcingu części budżetu poprzez tworzenie partnerstw 
została podkreślona w obecnym wniosku. Opcja ta ma potencjał, aby osiągnąć wyższy efekt 
dźwigni, oraz jest zgodna z celem lepszego ukształtowania europejskiego krajobrazu 
badawczego, jednak nadmierne poleganie na tego rodzaju strukturach (PPP i P2P) nie 
wydaje się obecnie zbyt realistyczne, ponieważ może w nich uczestniczyć jedynie kilka 
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podmiotów, co może doprowadzić do dalszej polaryzacji naszej bazy naukowo-
technologicznej.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem. 
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji. 
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i 
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem. 
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 
pozwalającą reagować na zmiany sytuacji, 
także na poziomie projektów już 
realizowanych. W trakcie realizacji 
programu „Horyzont 2020” należy również 
w sposób ciągły zasięgać porad 
zewnętrznych, wykorzystując stosowne 
struktury, takie jak Europejskie Platformy 
Technologiczne, inicjatywy w zakresie 
wspólnego planowania i europejskie 
partnerstwa innowacyjne.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zapewnić odpowiednią 
równowagę między działalnością 
badawczo-rozwojową i innowacyjną 
opartą na konsensusie a działalnością 
badawczo-rozwojową i innowacyjną o 
charakterze bardziej rewolucyjnym, co 
najmniej 15% środków budżetowych 
przeznaczonych na priorytet „Wyzwania 
społeczne” oraz cel szczegółowy „Wiodąca 
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pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach priorytetu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” powinno być przyznawane 
zgodnie z podejściem oddolnym, opartym 
na badaniach. Ponadto należy zapewnić 
odpowiednią równowagę w ramach 
priorytetów „Wyzwania społeczne” i 
„Wiodąca pozycja w przemyśle” między 
mniejszymi i większymi projektami, biorąc 
pod uwagę strukturę danego sektora, 
rodzaj działalności, technologię i 
krajobraz naukowo-badawczy.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Aby móc konkurować na poziomie 
globalnym, skutecznie stawić czoła 
poważnym wyzwaniom społecznym oraz 
osiągnąć cele strategii UE2020, Unia 
powinna w pełni wykorzystywać swoje 
zasoby ludzkie. Program „Horyzont 2020” 
powinien być katalizatorem oraz silnym 
bodźcem do zakończenia procesu 
tworzenia europejskiej przestrzeni 
badawczej dzięki przekrojowemu 
wspieraniu działań, które przyciągają, 
zatrzymują, kształcą i rozwijają talenty 
badawcze i innowacyjne. Aby osiągnąć 
ten cel oraz zwiększyć transfer wiedzy oraz 
liczbę i jakość naukowców, działania 
rozwijające kapitał ludzki, w tym działania 
ukierunkowane specjalnie na ludzi 
młodych oraz kobiety, powinny stanowić 
standardowy element wszystkich działań 
badawczych i innowacyjnych 
finansowanych przez Unię.

Or. en
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Uzasadnienie

Inne części świata mają lepsze wyniki niż Europa, jeżeli chodzi o przyciąganie i 
zatrzymywanie największych talentów. Jeżeli Europa chce pozostać konkurencyjna na arenie 
światowej, musi zwiększyć swoją atrakcyjność. Z tego powodu działania badawcze i 
innowacyjne wspierane finansowo przez UE muszą w szczególny sposób zwracać uwagę na 
zasoby ludzkie. Program „Horyzont 2020” musi być w szczególności bodźcem do stworzenia 
europejskiej przestrzeni badawczej oraz ulepszenia kapitału ludzkiego w europejskim 
systemie badań naukowych i innowacji.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii. Należy uwzględnić 
Europejską kartę naukowca i Kodeks 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych, jak również inne stosowne 
dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej.

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii. Należy w pełni 
uwzględnić Europejską kartę naukowca i 
Kodeks postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych, jak również inne 
stosowne dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Wszystkie badania naukowe i 
innowacje opierają się na możliwości 
otwartego dostępu do informacji 
naukowych, dzielenia się nimi oraz ich 
wykorzystywania przez naukowców, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
obywateli. Aby zintensyfikować 
przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy,
darmowy otwarty dostęp online do 
publikacji naukowych, już przewidziany w 
siódmym programie ramowym, powinien 
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stanowić generalną zasadę dotyczącą 
publikacji naukowych finansowanych ze 
środków publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Ponadto w ramach
programu „Horyzont 2020” należy podjąć 
próbę zapewnienia otwartego dostępu 
online do danych naukowych 
wytworzonych lub zgromadzonych w 
ramach badań finansowanych ze środków 
publicznych, aby do 2020 r. generalną 
zasadą stał się otwarty dostęp do takich 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki otwartemu dostępowi specjaliści i decydenci polityczni mogą szybko uzyskać kluczowe 
informacje. Z tego powodu generalną zasadą powinien być darmowy otwarty dostęp online 
do badań naukowych finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”. Należy ponadto 
zachęcać do zapewniania otwartego dostępu do danych naukowych. Otwarty dostęp bez 
wątpienia przyczyniłby się do większej efektywności gospodarczej badań finansowanych przez 
UE dzięki przyspieszeniu postępów naukowych i ograniczenia niepotrzebnych powtórzeń.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i
media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i 
regionalnych zdolności w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
strategii inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura lub
media.

Or. en
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Uzasadnienie

Znaczenie synergii, jaka musi istnieć między programem „Horyzont 2020” a polityką 
spójności w nowym okresie programowania 2014-2020, powoduje, że zasługuje ona na 
osobny punkt preambuły. Niezbędna jest jednak również synergia programu „Horyzont 
2020” z innymi programami Unii, co uwzględniono w nowym sformułowaniu.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Zarówno program „Horyzont 
2020”, jak i polityka spójności dążą do 
spójności w celami strategii Europa 2020 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu za pomocą swoich 
odpowiednich wspólnych ram 
strategicznych. Ten nowy kierunek 
strategiczny wymaga większej i 
usystematyzowanej współpracy obu 
wspólnych ram strategicznych, aby w 
pełni wykorzystać potencjał w zakresie 
badań naukowych i innowacji na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno program „Horyzont 2020”, jak i polityka spójności, choć koncentrują się na 
różnych elementach, są niezmiernie ważne dla osiągnięcia celów strategii Europa 2020. 
Dlatego rzeczywiście potrzebna jest synergia oraz komplementarność między nimi. Polityka 
spójności musi przygotować regionalne podmioty z zakresu badań naukowych i innowacji do 
uczestnictwa w projektach w ramach programu „Horyzont 2020”, a z drugiej strony powinna 
zapewniać środki służące wykorzystywaniu i sprawnemu wprowadzaniu na rynek wyników 
badań naukowych i innowacji pochodzących z badań podstawowych wspieranych ze środków 
w ramach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26 b) Aby uzyskać ściślejszy i lepszy 
związek między badaniami i innowacjami 
program „Horyzont 2020” wspiera 
transfer wiedzy i technologii, zwracając 
szczególną uwagę na związek między 
badaniami prowadzonymi w sferze 
publicznej i bazą produkcyjną Unii we 
wszystkich jej regionach.

Or. es

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26c) Europejskie władze lokalne i 
regionalne mają do odegrania istotną rolę 
we wdrażaniu europejskiej przestrzeni 
badawczej oraz w zapewnianiu skutecznej 
koordynacji instrumentów finansowych 
Unii, szczególnie w zapewnianiu powiązań 
między programem „Horyzont 2020” a 
funduszami strukturalnymi, w ramach 
regionalnych strategii innowacji opartych 
na inteligentnej specjalizacji. Regiony 
odgrywają również istotną rolę w 
rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu 
wyników programu „Horyzont 2020”, a 
także w oferowaniu instrumentów 
finansowania uzupełniającego, w tym 
zamówieniach publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Władze regionalne, które są głównymi podmiotami w planowaniu i wdrażaniu polityki 
spójności, będą odgrywać istotną rolę w tworzeniu i wzmacnianiu niezbędnej synergii między 
tą polityką a programem „Horyzont 2020”. Aby w pełni wykorzystać możliwości synergii, 
władze regionalne muszą rozwinąć własne strategie badań naukowych i innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji oraz wspierać wykorzystywanie wyników pochodzących z programu 
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„Horyzont 2020”, zwracając szczególną uwagę na stworzenie przyjaznych warunków 
rynkowych i otoczenia biznesowego.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27 a) Gospodarcze znaczenie zamówień 
publicznych w Unii oszacowane przez 
Komisję w dokumencie roboczym 
„Wskaźniki dotyczące zamówień 
publicznych w 2009 r.” na 19,4% PKB 
sprawia, że rynek zamówień publicznych 
staje się strategicznym instrumentem 
polityki gospodarczej i społecznej, której 
jest elementem. Z drugiej strony 
bezpośrednim celem zamówień 
publicznych jest zaoferowanie 
administracji rozwiązań, które pozwolą jej 
świadczyć wyższej jakości usługi 
obywatelom; nie ulega wątpliwości, że 
innowacje poprawiają jakość i rozszerzają 
zakres użyteczności konwencjonalnych 
produktów, prac i usług oraz zapewniają 
większą skuteczność procesów 
zarządzania. Niemniej jednak tylko 
niewielka część całkowitej kwoty na 
zamówienia publiczne jest przeznaczana 
na innowacyjne produkty i usługi, co 
można uznać za straconą okazję.

Or. es

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Aby zmaksymalizować skutki 
programu „Horyzont 2020”, należy 
zwrócić szczególną uwagę na podejścia 
multidyscyplinarne i interdyscyplinarne, 



PR\905549PL.doc 17/158 PE489.637v02-00

PL

które stanowią niezbędne elementy dla 
osiągnięcia dużych postępów naukowych. 
Przełomowe odkrycia w nauce często mają 
miejsce na granicach lub skrzyżowaniach 
między dyscyplinami naukowymi. Ponadto 
złożoność problemów i wyzwań, przed 
jakimi stoi Europa, wymaga rozwiązań, 
które mogą być opracowanie jedynie 
dzięki współpracy między kilkoma 
dyscyplinami.

Or. en

Uzasadnienie

Prace multidyscyplinarne i interdyscyplinarne mają kluczowe znaczenie dla postępów w 
nauce i innowacjach. Złożoność obecnych problemów sprawia, że jedna dyscyplina naukowa 
często nie może sobie z nimi poradzić. W związku z tym potrzebne są regularnie wspólne cele 
lub wspólne struktury kognitywne między dyscyplinami, aby znaleźć i opracować najlepsze 
rozwiązania. Dlatego program „Horyzont 2020” powinien nie tylko przewidywać, ale 
również propagować badania multidyscyplinarne i interdyscyplinarne.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27c) Szkoły wyższe odgrywają 
podstawową rolę w ramach bazy 
naukowo-technologicznej Unii jako 
podstawowe instytucje doskonalenia 
naukowego, zarówno w sferze kształcenia, 
jak i badań.

Or. en

Uzasadnienie

W UE ponad 60% badań prowadzonych jest na uniwersytetach, a ogromna większość 
naukowców kształci się w ośrodkach uniwersyteckich.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje.

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z międzynarodowymi, 
krajowymi i regionalnymi programami 
wspierającymi badania naukowe i 
innowacje.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z art. 20 ust. 1, który ułatwia i wspiera ścisłą 
współpracę i wspólne planowanie z programami międzynarodowymi, krajowymi i 
regionalnymi.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów,
wspólnych korzyściach i zasadzie 
wzajemności, w stosownych przypadkach. 
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie 
nauki, technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii w 
zobowiązania międzynarodowe, takie jak 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju. Ze 
szczególną uwagą zostaną przyjęte 
konkluzje Rady w sprawie roli UE w 
kontekście zdrowia na świecie1.
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__________________
1 Konkluzje Rady do Spraw 
Zagranicznych z dnia 10 maja 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

W konkluzjach w sprawie roli UE w kontekście zdrowia na świecie Rada stwierdziła, że UE i 
jej państwa członkowskie powinny wspierać skuteczne i sprawiedliwe finansowanie badań, 
które służą zdrowiu wszystkich ludzi. Podkreśliła również, że UE powinna zagwarantować, że 
innowacje i interwencje przynosić będą dostępne i przystępne cenowo produkty i usługi. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” powinien zająć się nie tylko wyzwaniami 
społecznymi na szczeblu UE, ale także wyzwaniami globalnymi, zgodnie ze wspomnianymi 
powyżej zobowiązaniami europejskimi.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) 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.

(31) 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, w tym ze 
wspólnotowymi zasadami ramowymi 
dotyczącymi pomocy państwa na 
działalność badawczą, rozwojową i 
innowacyjną1 oraz biorąc pod uwagę ich 
obecny przegląd, tak aby zagwarantować 
efektywność wydatków publicznych i 
zapobiec zakłóceniom na rynku takim jak 
wypieranie finansowania prywatnego, 
tworzenie nieskutecznych struktur 
rynkowych lub utrzymywanie 
niewydajnych przedsiębiorstw.
__________________
1 Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Zbytnie przesunięcie równowagi w stronę finansowania krótkoterminowych innowacji ściśle 
związanych z rynkiem mogłoby zakłócić konkurencję i przynieść szkody dla bardziej 
długoterminowych badań podstawowych, które często są źródłem radykalnych, rewolucyjnych 
innowacji. Dlatego należy wziąć pod uwagę nie tylko literę, lecz również ducha przepisów 
dotyczących pomocy państwa w zakresie badań i rozwoju.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz promowania 
lepszego wykorzystania przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji w celu 
wzmocnienia europejskiej bazy naukowej 
i technologicznej, zagwarantowania 
rozwoju jej kapitału intelektualnego oraz 
promowania korzyści dla społeczeństwa, w 
tym lepszego wykorzystania 
przemysłowego potencjału polityki w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju 
technologicznego

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
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innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie publicznych i prywatnych 
inwestycji, stworzenie nowych miejsc 
pracy, promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście ograniczeń budżetowych wynikających z kryzysu finansowego i gospodarczego, 
z jakim zmaga się Europa, nie należy osłabiać inteligentnych inwestycji w obszarach o 
wysokiej wartości dodanej, takich jak badania naukowe i innowacje. Finansowanie publiczne 
w tych obszarach powinno zostać utrzymane lub zwiększone, a program „Horyzont 2020” 
musi w tym sensie wywoływać efekt dźwigni. Z drugiej strony w centrum wszystkich inwestycji 
publicznych UE musi znajdować się spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna Unii.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie społeczeństwa opartego na 
wiedzy i innowacyjności w całej Unii 
poprzez pozyskanie wystarczających 
dodatkowych nakładów na badania i 
rozwój oraz innowacyjność. W ten sposób 
wspiera on realizację strategii „Europa 
2020” oraz innych kierunków polityki 
Unii, a także utworzenie i funkcjonowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej poprzez 
konkretne i przykładne działania 
wspierające zmiany strukturalne w 
europejskich systemach badań i 
innowacji. Stosowne wskaźniki 
efektywności określono we wstępie do 
załącznika I.

Or. en
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Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne Centrum Badawcze wnosi 
wkład w osiągnięcie ogólnego celu i 
priorytetów określonych w ust. 1 i 2 
poprzez wsparcie naukowe i techniczne 
polityki Unii. Ogólny zarys działań 
przedstawiono w części IV załącznika I.

3. Wspólne Centrum Badawcze wnosi 
wkład w osiągnięcie ogólnego celu i 
priorytetów określonych w ust. 1 i 2 
poprzez wsparcie naukowe i techniczne
polityki Unii. Ogólny zarys działań 
przedstawiono w części IV załącznika I.
Ponadto Wspólne Centrum Badawcze 
będzie służyć wsparciem władzom 
krajowym i regionalnym w 
opracowywaniu ich strategii inteligentnej 
specjalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne Centrum Badawcze powinno również wspomagać proces podejmowania decyzji na 
szczeblu regionalnym i lokalnym za pomocą najnowszych wyników działalności badawczo-
rozwojowej i innowacyjnej. W tym celu należy zapewnić ścisłą koordynację z rozwojem 
platformy inteligentnej specjalizacji.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach priorytetów i ogólnych 
zarysów działań, o których mowa w ust. 2, 
można zwrócić uwagę na nowe i 
nieprzewidziane potrzeby występujące w 
okresie realizacji programu „Horyzont 
2020”. Może to dotyczyć reagowania na 
pojawiające się możliwości, kryzysy i 
zagrożenia, potrzeby związane z rozwojem 
nowych kierunków polityki Unii oraz z 
działaniami pilotażowymi, których 
wsparcie przewiduje się w przyszłych 
programach.

5. W ramach priorytetów i ogólnych 
zarysów działań, o których mowa w ust. 2, 
można zwrócić uwagę na nowe i 
nieprzewidziane potrzeby występujące w 
okresie realizacji programu „Horyzont 
2020”. Może to dotyczyć reagowania na 
pojawiające się możliwości, kryzysy i 
zagrożenia, potrzeby związane z rozwojem 
nowych kierunków polityki Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Działania pilotażowe są już przewidziane w procesie negocjacji budżetowych UE.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa realizacji programu
„Horyzont 2020” wynosi 87740 mln EUR, 
z czego maksymalnie 86198 mln EUR 
przeznacza się na działania na podstawie 
tytułu XIX Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

1. Koperta finansowa realizacji programu
„Horyzont 2020” wynosi xxx mln EUR, z 
czego maksymalnie 98,2 mln EUR 
przeznacza się na działania na podstawie 
tytułu XIX Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) doskonała baza naukowa, 27818 mln 
EUR;

(a) doskonała baza naukowa, 33,2% 
całkowitego budżetu;

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280 
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 24% 
całkowitego budżetu;

Or. en
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Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne, 37,7% 
całkowitego budżetu;

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi
2212 mln EUR.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi
2,1% całkowitego budżetu.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Orientacyjny podział na cele szczegółowe 
w ramach tych priorytetów oraz 
maksymalną łączną kwotę wkładu w 
niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego podano 
w załączniku II.

Podział na cele szczegółowe w ramach 
tych priorytetów oraz maksymalną łączną 
kwotę wkładu w niejądrowe działania 
bezpośrednie Wspólnego Centrum 
Badawczego podano w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Podział musi być jasny nie zostawiać pola do nieporozumień.
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Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3194 mln EUR jak określono w 
załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1542 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1652 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w 
art. 26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota 
zostanie przyznana proporcjonalnie, jak 
określono w załączniku II, z kwoty 
przeznaczonej na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach priorytetu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” określonego w ust. 2 lit. b) 
oraz z kwoty przeznaczonej na priorytet 
„Wyzwania społeczne” określony w ust. 2 
lit. c)..

3. Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3,1% całkowitego budżetu, jak 
określono w załączniku II.

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki finansowe w dwóch wieloletnich 
przydziałach pokryją:

skreślony

(a) w ramach pierwszego przydziału
trwający rozwój obecnych wspólnot 
wiedzy i innowacji (dalej zwane WWiI) 
oraz kapitał zalążkowy na założenie 
drugiej generacji trzech nowych WWiI
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(b) w ramach drugiego przydziału 
trwający rozwój już powstałych WWiI oraz 
kapitał zalążkowy na założenie trzeciej 
generacji trzech nowych WWiI

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Drugi przydział zostanie udostępniony po 
przeglądzie określonym w art. 26 ust. 1, z 
uwzględnieniem w szczególności:

skreślony

(a) uzgodnionego harmonogramu 
tworzenia trzeciej generacji WWiI;
(b) programowych potrzeb finansowych 
istniejących wspólnot, w zależności od ich 
indywidualnego rozwoju;
(c) Wkładu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii i jego WWiI w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Koperta finansowa programu „Horyzont 
2020” może obejmować wydatki związane 
z działaniami przygotowawczymi,
monitorowaniem, kontrolą, audytami i 
oceną, niezbędne do zarządzania 
programem „Horyzont 2020” i realizacji 
jego celów, zwłaszcza zaś wydatki 
poniesione z tytułu badań, spotkań 
ekspertów, o ile są one związane z 

4. Koperta finansowa programu „Horyzont 
2020” może obejmować wydatki związane 
z działaniami przygotowawczymi, 
monitorowaniem, kontrolą, audytami i 
oceną, niezbędne do zarządzania 
programem „Horyzont 2020” i realizacji 
jego celów, zwłaszcza zaś wydatki 
poniesione z tytułu badań, spotkań 
ekspertów, o ile są one związane z 
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ogólnymi celami programu „Horyzont 
2020”, wydatki na sieci informatyczne 
służące przetwarzaniu i wymianie 
informacji oraz wszelkie inne wydatki 
poniesione w związku z korzystaniem ze 
wsparcia technicznego i 
administracyjnego, poniesione przez 
Komisję w celu zarządzania programem 
„Horyzont 2020”.

ogólnymi celami programu „Horyzont 
2020”, wydatki na sieci informatyczne 
służące przetwarzaniu i wymianie 
informacji oraz wszelkie inne wydatki 
poniesione w związku z korzystaniem ze 
wsparcia technicznego, poniesione przez 
Komisję w celu zarządzania programem 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe potrzeby oraz aby 
uwzględnić przepisy ust. 3 niniejszego 
artykułu, Komisja może, w rezultacie
oceny śródokresowej programu „Horyzont 
2020”, o której nowa w art. 26 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia, w ramach 
rocznej procedury budżetowej dokonać 
przeglądu kwot przeznaczonych na 
priorytety, określonych w ust. 2 oraz 
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 10 % łącznego początkowego 
przydziału dla każdego priorytetu i do 10% 
łącznego początkowego przydziału dla 
każdego celu szczegółowego. Nie dotyczy 
to kwot określonych dla działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego w ust. 2 lub wkładu na 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii określonego w ust. 3.

5. W odpowiedzi na nieprzewidziane 
sytuacje lub nowe wydarzenia i potrzeby 
Komisja może, w wyniku przeglądu 
śródokresowego, o którym nowa w art. 26 
ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, w 
ramach rocznej procedury budżetowej
zaproponować przegląd kwot 
przeznaczonych na priorytety, określonych 
w ust. 2, oraz wkładu na rzecz EIT, 
określonego w ust. 3, a także
orientacyjnego podziału według celów 
szczegółowych w ramach tych priorytetów, 
określonego w załączniku II, i dokonać 
przesunięcia środków między priorytetami 
i celami szczegółowymi do kwoty 
wynoszącej 10 % łącznego początkowego 
przydziału dla każdego priorytetu i EIT 
oraz do 10% łącznego początkowego 
przydziału dla każdego celu 
szczegółowego. Nie dotyczy to kwot 
określonych dla działań bezpośrednich 
Wspólnego Centrum Badawczego w ust. 2. 
Przy przeglądzie tych kwot Komisja bierze 
w szczególności pod uwagę:
(a) wkład różnych części programu w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”;
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(b) główne wskaźniki oceny wyników i 
skutków różnych części programów, jak 
określono w załączniku II programu 
szczegółowego;
(c) przewidywane przyszłe potrzeby 
finansowe różnych części i instrumentów 
programu.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) krajami lub terytoriami 
stowarzyszonymi z siódmym programem 
ramowym.

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zagwarantować skuteczną 
koordynację trzech głównych filarów 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna jest koordynacja trzech filarów programu „Horyzont 2020”, aby osiągnąć cele 
określone w programie.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Strategiczne sterowanie i koordynacja

Prowadzone będą strategiczne działania 
sterujące i koordynujące w odniesieniu do 
badań i innowacji, ukierunkowane na 
wspólne cele i wymagające synergii w 
ramach programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Należy również w pełni uwzględnić 
stosowne aspekty agend badań naukowych 
i innowacji ustanowionych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

2. Należy również w pełni uwzględnić 
stosowne aspekty agend badań naukowych 
i innowacji ustanowionych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania, europejskie partnerstwa 
innowacyjne i europejskie 
międzynarodowe organizacje badawcze.

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
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po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

po wprowadzenie na rynek, na multi-, 
trans- i interdyscyplinarne badania 
naukowe i innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równowagi płci we 
wszystkich programach, komisjach 
oceniających, grupach eksperckich i 
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i innowacji. doradczych oraz każdym organie 
decyzyjnym, istniejącym bądź utworzonym 
w celu wdrażania tego programu. W tym 
celu opracowane zostaną cele oraz 
wdrożone zostaną odpowiednie działania 
mające na celu osiągnięcie tych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Badania pokazały, w jaki sposób nierówne traktowanie płci, zakorzenione w społeczeństwie i
instytucjach badawczych, wpłynęło na naukę, medycynę i technologię. Uprzedzenia płciowe w 
badaniach naukowych ograniczają kreatywność naukową, fachowość i korzyści dla 
społeczeństwa. Mogą one również być kosztowne. Wykorzystanie analizy zagadnień 
związanych z płcią do pobudzania innowacji obejmuje prace interdyscyplinarne w całym 
procesie badawczym. Zachęca to do innowacji dzięki przedstawianiu nowych perspektyw, 
stawianiu nowych pytań oraz otwieraniu nowych obszarów dla badań naukowych.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów badawczych, w 
których badanymi lub użytkownikami 
końcowymi są ludzie, program „Horyzont 
2020” dba o to, aby aspekt płci był 
należycie uwzględniany w treści badań i 
innowacji na wszystkich etapach procesu, 
w tym przy określaniu priorytetów, 
definiowaniu zaproszeń do składania 
wniosków, ocenianiu i monitorowaniu 
programów i projektów, prowadzeniu 
negocjacji i zawieraniu umów.

Or. en

Uzasadnienie

Europa potrzebuje większej liczby naukowców oraz osób wykwalifikowanych w zakresie nauki 
i technologii, aby konkurować na arenie światowej. Obecnie mamy do czynienia z wyraźną 
nierównowagą, jeżeli chodzi o płeć, w nauce, inżynierii i technologii. Zatem zwiększenie 
równowagi płci w całym systemie ma potencjał, aby zwiększyć kapitał ludzki w obszarach 
nauki i technologii. W związku z tym jednym z celów programu „Horyzont 2020” musi być 
większa równowaga płci w europejskim systemie nauki i technologii. Z tego powodu 
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równowaga płci musi być zachowana w trakcie całego procesu.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Zasoby ludzkie

Wspieranie zasobów ludzkich w obszarze 
nauki, technologii i innowacji w Europie 
jest priorytetem programu „Horyzont 
2020”.
Program „Horyzont 2020” przyczynia się 
do promocji i atrakcyjności kariery 
naukowej w całej Unii i w kontekście 
europejskiej przestrzeni badawczej.

Or. en

Uzasadnienie

Kryzys gospodarczy i finansowy pociągnął za sobą poważne negatywne skutki, jeżeli chodzi o 
stopę bezrobocia w wielu państwach członkowskich. Tworzenie nowych miejsc pracy w 
sektorach o wysokiej wartości dodanej dla gospodarki, takich jak badania naukowe i 
innowacje, jest bezwzględnie potrzebne. Przyciąganie i rozwój zasobów ludzkich w tych 
sektorach jest konieczne dla skutecznej odbudowy oraz dla zagwarantowania w długim 
okresie konkurencyjności UE w zglobalizowanym świecie.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15b
Otwarty dostęp

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

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki otwartemu dostępowi specjaliści i decydenci polityczni mogą szybko uzyskać kluczowe 
informacje. Z tego powodu generalną zasadą powinien być darmowy otwarty dostęp online 
do badań naukowych finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”. Należy ponadto 
zachęcać do zapewniania otwartego dostępu do danych naukowych. Otwarty dostęp bez 
wątpienia przyczyniłby się do większej efektywności gospodarczej badań finansowanych przez 
UE dzięki przyspieszeniu postępów naukowych i ograniczenia niepotrzebnych powtórzeń.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie synergii, jaka musi istnieć między programem „Horyzont 2020” a polityką 
spójności w nowym okresie programowania 2014-2020, powoduje, że należy o niej 
wspomnieć w osobnym miejscu.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
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Synergia z funduszami strukturalnymi
Program „Horyzont 2020” przyczynia się 
do likwidacji podziałów w Unii 
Europejskiej w obszarze badań 
naukowych i innowacji dzięki 
umożliwieniu synergii z polityką spójności 
w celu wsparcia badań i innowacji 
poprzez wprowadzenie środków 
uzupełniających w sposób 
skoordynowany. W miarę możliwości 
promowana będzie interoperacyjność obu 
instrumentów, zachęcać się również 
będzie do finansowania skumulowanego 
lub łączonego.

Or. en

Uzasadnienie

Jak zwrócono uwagę w proponowanym nowym punkcie preambuły 26a, zarówno program 
„Horyzont 2020”, jak i polityka spójności, choć koncentrują się na różnych elementach, są 
niezmiernie ważne dla osiągnięcia celów strategii Europa 2020. Dlatego rzeczywiście 
potrzebna jest synergia oraz komplementarność między nimi. Polityka spójności musi 
przygotować regionalne podmioty z zakresu badań naukowych i innowacji do uczestnictwa w 
projektach w ramach programu „Horyzont 2020”, a z drugiej strony powinna zapewniać 
środki służące wykorzystywaniu i sprawnemu wprowadzaniu na rynek wyników badań 
naukowych i innowacji pochodzących z badań podstawowych wspieranych ze środków w 
ramach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Ważna rola, jaką muszą odgrywać MŚP we wzmacnianiu europejskiego systemu badań 
naukowych i innowacji, wymaga jasnych celów i jasno określonego wsparcia finansowego. 
Zmiana z kwoty orientacyjnej na minimalną zapewnia większą jasność i przewidywalność.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7. 
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
podstawowych przy pełnym uwzględnieniu 
wyników analizy kosztów i korzyści, jaka 
ma zostać przeprowadzona w ramach 
przewidzianej oceny skutków tego 
instrumentu, a także spełnienia kryteriów 
określonych w ust. 3; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w art. 
[55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko w 
przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają oraz 
gdy inne formy partnerstwa nie zrealizują 
celów lub nie wywołają niezbędnego 
efektu dźwigni;

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

się i będzie wdrażać w sposób otwarty i 
przejrzysty, na podstawie wszystkich 
następujących kryteriów:

Or. en

Uzasadnienie

Nie tylko wybór partnerstwa publiczno-prywatnego, ale także jego wdrożenie powinno 
podlegać pewnym kryteriom, takim jak spójność z innymi elementami programu „Horyzont 
2020” w odniesieniu do przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, prawo 
dostępu, przejrzystość i otwartość, a także konieczność wczesnego identyfikowania wspólnych 
celów do osiągnięcia oraz rozliczania z realizacji tych celów.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wartość dodana działania na poziomie 
Unii;

(a) wartość dodana działania na poziomie 
Unii oraz wartość dodana instrumentu 
partnerstwa publiczno-prywatnego;

Or. en

Uzasadnienie

Partnerstwo publiczno-prywatne należy tworzyć jedynie wówczas, jeżeli PPP jako instrument 
posiada wartość dodaną (np. w odniesieniu do udziału przemysłu, lewarowania funduszy 
prywatnych lub zwiększania konkurencyjności całego łańcucha wartości) większą niż inne 
możliwe instrumenty.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze poprzez 
zdefiniowanie jasnych i wymiernych 
celów społecznych i celów w zakresie 
konkurencyjności, w tym tworzenie miejsc 
pracy i cele w zakresie kształcenia, oraz 



PR\905549PL.doc 37/158 PE489.637v02-00

PL

rozliczalność z realizacji tych celów;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na względzie kryzys, należy jasno zdefiniować cele gospodarcze i społeczne, które 
muszą być wymierne, aby ocenić przydatność każdego instrumentu. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na tworzenie miejsc pracy, gdyż jednym z głównych skutków kryzysu jest 
wyraźne zwiększenie stopy bezrobocia. 

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) długoterminowe zobowiązanie, w tym 
zrównoważony wkład, wszystkich 
partnerów na podstawie wspólnej wizji i 
jasno zdefiniowanych celów;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze ograniczenia budżetowe w sferze publicznej, absolutnie konieczny jest 
nacisk na fundusze i wkłady prywatne. Osiągnięcie celów programu „Horyzont 2020” i 
strategii Europa 2020 wymaga nie tylko wsparcia publicznego, ale również zaangażowania 
prywatnego.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) zgodność z zasadami uczestnictwa w 
programie „Horyzont 2020”, szczególnie 
w odniesieniu do praw własności 
intelektualnej, przejrzystości i otwartości;

Or. en
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Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) uzupełniająca rola względem innych 
części programu „Horyzont 2020” oraz 
spójność z unijnym programem 
strategicznym w zakresie badań 
naukowych i innowacji;

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (e c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Szczególną uwagę zwraca się na 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania między państwami 
członkowskimi; inicjatywy te mogą w 
stosownych przypadkach obejmować 
regiony i miasta. Wkład finansowy Unii 
ma ograniczony charakter i jest zawsze 
uzależniony od wykazania przejrzystości, 
dużego udziału państw członkowskich, 
istnienia wartości dodanej dla Unii oraz 
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dodatkowy charakter zasobów. Dodatkowe 
finansowanie będzie ograniczone do 
inicjatyw stale otwartych na uczestnictwo 
ze wszystkich państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Po pierwsze potrzebna jest większa elastyczność oraz większa rola regionów w tworzeniu 
inicjatyw w zakresie wspólnego planowania. Po drugie, uczestnictwo Unii w tych 
inicjatywach musi zawsze być uzależnione od europejskiej wartości dodanej tych inicjatyw i 
oparte na zasadzie otwartości.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) uczestnictwo Unii w programach 
podejmowanych przez wiele państw 
członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE, w 
odpowiednich przypadkach z udziałem 
organów samorządowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ta sama zasada, która dotyczy państw członkowskich, powinna również mieć zastosowanie do 
uczestnictwa Unii w programach realizowanych przez władze regionalne. Byłoby to zgodne z 
duchem art. 185 TFUE.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty mające siedzibę w państwach 
trzecich oraz organizacje międzynarodowe 
kwalifikują się do uczestnictwa w 
działaniach pośrednich programu 
„Horyzont 2020” na warunkach 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 

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

XX/XX [zasady uczestnictwa]. 
Współpracę międzynarodową z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi promuje się i prowadzi 
w ramach programu „Horyzont 2020” 
w szczególności w celu:

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć wyraźna spójność między programem „Horyzont 2020” i wspieranymi przezeń 
działaniami a celami polityki zewnętrznej i rozwojowej UE. Ponadto działania te muszą być w 
pełni spójne z międzynarodowymi zobowiązaniami podjętymi przez Unię. 

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać wzajemny dostęp do 
programów państw trzecich. W celu 
zmaksymalizowania wpływu promuje się 
koordynację i synergię z inicjatywami 
państw członkowskich i państw 
stowarzyszonych.

Należy wspierać i okresowo monitorować 
wzajemny dostęp do programów państw 
trzecich. W celu zmaksymalizowania 
wpływu promuje się koordynację i 
synergię z inicjatywami państw 
członkowskich i państw stowarzyszonych.

Or. en

Uzasadnienie

Okresowe monitorowanie programów państw trzecich jest potrzebne, aby upewnić się, że 
zagwarantowany przez Unię dostęp do programu „Horyzont 2020” ma charakter wzajemny. 
Celem tego monitorowania jest identyfikacja zmian w praktykach w krajach trzecich, które 
mogą utrudnić ten pożądany wzajemny dostęp.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Działalność, która ma na celu 
upowszechnianie informacji oraz 
prowadzenie działań w zakresie 
komunikacji, uznaje się za integralną część 
zadań w ramach wszystkich działań 
wspieranych przez program „Horyzont 
2020”. Uwzględnienie aspektu płci przy 
upowszechnianiu informacji i 
prowadzeniu działań w zakresie 
komunikacji będzie uznawane za cechę 
skutecznych programów i będzie 
przedmiotem oceny.
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Or. en

Uzasadnienie

Aspekt płci musi być obecny na wszystkich etapach programu „Horyzont 2020”, w tym w 
upowszechnianiu informacji i prowadzeniu działań w zakresie komunikacji.

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy informować środowisko naukowe i opinię publiczną o wynikach projektów oraz ich 
implikacjach, aby zachęcić do większej współpracy między środowiskiem naukowym, 
przemysłem, obywatelami i społeczeństwem obywatelskim.

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System kontroli zapewnia odpowiednią 
równowagę między zaufaniem a kontrolą, 
przy uwzględnieniu administracyjnych i 
innych kosztów kontroli na wszystkich 
poziomach, co umożliwia osiągnięcie 
celów programu „Horyzont 2020” oraz 
przyciągnięcie do niego najlepszych 
naukowców i najbardziej innowacyjnych 

2. System kontroli zapewnia odpowiednią 
równowagę między zaufaniem a kontrolą, 
przy uwzględnieniu administracyjnych i 
innych kosztów kontroli na wszystkich 
poziomach, w tym na poziomie 
beneficjentów, co umożliwia osiągnięcie 
celów programu „Horyzont 2020” oraz 
przyciągnięcie do niego najlepszych 
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przedsiębiorstw. naukowców i najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę koszty administracyjne, jakie mogą ponosić beneficjenci, aby spełnić 
wymogi kontroli.

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne monitorowanie programu wymaga jasnych wskaźników. Ponadto na wzmiankę 
zasługuje równowaga płci ze względu na jej znaczenie.

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Przegląd śródokresowy

Or. en
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Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

(i) poziom wykorzystania środków z 
pierwszego przydziału określonego w art. 
6 ust. 3, z rozróżnieniem pomiędzy kwotą 
wykorzystaną na rozwój WWiI pierwszej 
generacji a skutkami kapitału 
zalążkowego dla drugiej generacji, oraz 
umiejętnością Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii przyciągania 
funduszy od partnerów z wspólnot wiedzy 
i innowacji i z sektora prywatnego, jak 
określono w rozporządzeniu XX/2012 
[zmienione rozporządzenie EIT];
(ii) uzgodniony harmonogram tworzenia 
wspólnot wiedzy i innowacji trzeciej 
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generacji oraz programowych potrzeb 
finansowych istniejących wspólnot, w 
zależności od ich indywidualnego 
rozwoju; oraz
(iii) wkład Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz wspólnot 
wiedzy i innowacji na rzecz priorytetu 
„Wyzwania społeczne” oraz celu 
szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” w ramach programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Następna generacja wspólnot wiedzy i innowacji powinna zostać wprowadzona w 2014 r., a 
budżet będzie wprowadzany stopniowo w zależności od ich rocznych wyników. Mając na 
względzie różnice międzysektorowe, zdrowszym podejściem byłoby oparcie decyzji budżetowej 
na wynikach każdej wspólnoty wiedzy i innowacji zamiast podejmowania decyzji o nowej 
wspólnocie w oparciu o wyniki innych wspólnot.

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) Nie później niż w 2017 r. oraz z 
uwzględnieniem oceny ex-post siódmego 
programu ramowego, która ma zostać 
zakończona do końca 2015 r., Komisja 
dokonuje z pomocą niezależnych 
ekspertów śródokresowego przeglądu
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego, w tym Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych i działań 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii. W ramach tego przeglądu 
dokonuje się oceny postępów różnych 
części programu „Horyzont 2020” na 
podstawie wszystkich poniższych 
kryteriów:



PE489.637v02-00 46/158 PR\905549PL.doc

PL

dalszego uproszczenia i unijnej wartości 
dodanej. Ocena ta uwzględnia również 
aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci. 
Ocena ta uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

(i) osiągnięcie celów programu „Horyzont 
2020” (pod względem wyników i postępów 
w zakresie oddziaływania, w oparciu o 
wskaźniki wymienione w załączniku II 
programu szczegółowego) oraz dalsza 
stosowność wszystkich środków;
(ii) skuteczność i wykorzystanie zasobów, 
ze szczególnym uwzględnieniem działań 
przekrojowych oraz innych elementów 
określonych w art. 13 ust. 1; oraz
(iii) unijna wartość dodana.
Przegląd śródokresowy uwzględnia 
również potencjał dalszego uproszczenia 
oraz aspekty dotyczące dostępu do 
finansowania dla uczestników we 
wszystkich regionach i MŚP oraz 
promowania równouprawnienia płci. 
Przegląd ten uwzględnia ponadto wkład 
środków w osiągnięcie unijnych 
priorytetów w zakresie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
osiągnięcie wyników dotyczących 
długoterminowych skutków 
wcześniejszych środków.

Or. en
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Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie gospodarki opartej
na wiedzy i innowacji w całej Unii oraz 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju. Wspiera on realizację strategii 
„Europa 2020” oraz innych kierunków 
polityki Unii, a także utworzenie i 
funkcjonowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie społeczeństwa 
opartego na wiedzy i innowacji w całej 
Unii oraz przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju. Wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Or. en

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 2 – tiret drugie a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– następujące wskaźniki dotyczące 
zasobów ludzkich: zmiana odsetka 
naukowców (EPC) w aktywnej populacji; 
zmiana odsetka kobiet w ogólnej liczbie 
naukowców; zmiany w zakresie 
przyciągania naukowców z zagranicy oraz 
„drenażu mózgów" wśród naukowców.
Wszystkie wskaźniki efektywności 
wykorzystuje się w celu uwypuklenia 
zmiany, uwidocznienia postępów, jeżeli 
chodzi o nierównowagę uczestnictwa w 
wewnątrzunijnych działaniach 
badawczych, a także zapewnienia 
możliwości dokonania znaczącego 
porównania w skali międzynarodowej na 
szczeblu globalnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Obok już wymienionych wskaźników, wyniki programu „Horyzont 2020” należy oceniać pod 
kątem poprawy sytuacji w zakresie zasobów ludzkich. Udane i trwałe wyjście z kryzysu 
gospodarczego wymaga solidnego kapitału ludzkiego w systemie badań naukowych i 
innowacji. Z drugiej strony oceny i przeglądy należy odnieść do poprzedniej sytuacji, aby 
jasno pokazać skutki programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie trzy priorytety uwzględniają 
wymiar międzynarodowy. 
Międzynarodowa współpraca naukowo-
technologiczna jest niezmiernie ważna dla 
Unii, w związku z czym program 
„Horyzont 2020” będzie ją wspierał w 
trzech głównych aspektach:
– promowanie współpracy naukowo-
technologicznej z najbardziej 
zaawansowanymi ośrodkami wiedzy na 
świecie, aby osiągnąć najbardziej 
zaawansowane standardy doskonałości 
naukowej oraz dzielić się tymi 
standardami, a także konkurować na 
najwyższym szczeblu;
– promowanie współpracy naukowo-
technologicznej z myślą o budowaniu 
potencjału, pomagając od samego 
początku instytucjom Unii w 
przyczynianiu się do powstawania 
korzyści z szybkiego rozwoju zdolności 
badawczo-rozwojowych oraz zasobów 
ludzkich na świecie oraz dzielenia się tymi 
korzyściami;
– promowanie współpracy naukowo-
technologicznej z myślą o pokoju i 
stabilności na całym świecie, uznanie 
podstawowej roli, jaką mogą odegrać 
ludzkie i społeczne wartości działań 
naukowo-badawczych w konsolidacji 
niestabilnych społeczeństw i łagodzeniu 
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konfliktów międzynarodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowe sieci współpracy naukowej ukształtowały współczesną naukę i technologię i 
stają się coraz istotniejsze dla prowadzenia udanych działań w nowych obszarach nauki i 
technologii. Zaobserwowany w ostatnim dziesięcioleciu ogromny wzrost popularności 
kształcenia wyższego i badań naukowych sprawił, że dostępne są bezprecedensowe zasoby 
finansowe i ludzkie w dążeniach do nowej wiedzy. Rola UE w tym coraz większym świecie 
wschodzących społeczeństw opartych na wiedzy musi być stale przeformułowywana. 
Międzynarodowa współpraca naukowo-technologiczna oraz wspólne unijne badania naukowe 
są obecnie kluczowymi elementami we wszystkich planach strategicznych dobrze 
funkcjonujących instytucji.

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne Centrum Badawcze wnosi wkład 
w osiągnięcie ogólnego celu i priorytetów 
programu „Horyzont 2020” poprzez cel 
szczegółowy polegający na świadczeniu 
ukierunkowanego na potrzeby klienta 
wsparcia naukowego i technicznego dla 
polityki Unii w różnych dziedzinach.

Wspólne Centrum Badawcze wnosi wkład 
w osiągnięcie ogólnego celu i priorytetów 
programu „Horyzont 2020” poprzez cel 
szczegółowy polegający na świadczeniu 
ukierunkowanego na potrzeby klienta 
wsparcia naukowego i technicznego dla 
polityki Unii w różnych dziedzinach.
Wartość dodana Wspólnego Centrum 
Badawczego dla Unii oceniana jest na 
podstawie następujących wskaźników:
– liczba przypadków, w których 
stwierdzono konkretne, wymierne skutki 
dla polityki Unii w ramach wsparcia 
technicznego i naukowego świadczonego 
przez Wspólne Centrum Badawcze;
– liczba publikacji poddanych recenzji 
naukowej.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba dokonywania oceny Wspólnego Centrum Badawczego w oparciu o 
konkretne wskaźniki.
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Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do likwidacji przepaści 
badawczo-innowacyjnej w Europie, 
zapewniona zostanie spójność i ścisła 
synergia z funduszami strukturalnymi, 
zarówno w ujęciu oddolnym (budowanie 
w państwach członkowskich potencjału, 
aby lepiej przygotować się do udziału w 
programie „Horyzont 2020”), jak i w 
ujęciu odgórnym (wykorzystywanie i 
upowszechnianie wyników badań 
naukowych i innowacji uzyskanych w 
ramach programu „Horyzont 2020”). W 
miarę możliwości promowana będzie 
interoperacyjność między tymi dwoma 
instrumentami. Zachęcać się będzie do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego. Do synergii będzie się dążyć w 
szczególności w działaniach określonych 
w ramach celu „Upowszechnianie 
doskonałości i rozszerzanie uczestnictwa”, 
należących do partnerów regionalnych 
elementach infrastruktury badawczej 
stanowiącej interes europejski, a także 
działaniach prowadzonych za 
pośrednictwem EIT i jego wspólnot wiedzy 
i innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jak zwrócono uwagę w proponowanym nowym artykule 16a, zarówno program „Horyzont 
2020”, jak i polityka spójności, choć koncentrują się na różnych elementach, są niezmiernie 
ważne dla osiągnięcia celów strategii Europa 2020. Dlatego rzeczywiście potrzebna jest 
synergia oraz komplementarność między nimi. Polityka spójności musi przygotować 
regionalne podmioty z zakresu badań naukowych i innowacji do uczestnictwa w projektach w 
ramach programu „Horyzont 2020”, a z drugiej strony powinna zapewniać środki służące 
wykorzystywaniu i sprawnemu wprowadzaniu na rynek wyników badań naukowych i 
innowacji pochodzących z badań podstawowych wspieranych ze środków w ramach 
programu „Horyzont 2020”.
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Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta część zmierza do wzmocnienia jakości 
bazy naukowej Unii i jej rozszerzenia oraz 
do konsolidacji europejskiej przestrzeni 
badawczej w celu zwiększenia 
konkurencyjności systemu badań 
naukowych i innowacji Unii w skali 
globalnej. Składa się z czterech celów 
szczegółowych:

Ta część zmierza do wzmocnienia jakości 
bazy naukowej Unii i jej rozszerzenia oraz 
do konsolidacji europejskiej przestrzeni 
badawczej w celu zwiększenia 
konkurencyjności systemu badań 
naukowych i innowacji Unii w skali 
globalnej. Składa się z sześciu celów 
szczegółowych:

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Przyszłe i powstające technologie 
wspierają wspólne badania w celu 
zwiększenia potencjału Europy w zakresie 
zaawansowanych innowacji powodujących 
przesunięcie paradygmatu. Wspierana 
będzie współpraca między dyscyplinami 
naukowymi w odniesieniu do radykalnie 
nowych pomysłów obarczonych wysokim 
stopniem ryzyka w celu przyspieszenia 
opracowania najbardziej obiecujących 
nowych obszarów nauki i technologii oraz 
ustrukturyzowania społeczności 
naukowych na szczeblu Unii;

(b) Przyszłe i powstające nauki i 
technologie wspierają wspólne badania w 
celu zwiększenia potencjału Europy w 
zakresie zaawansowanych innowacji 
powodujących przesunięcie paradygmatu. 
Wspierana będzie współpraca między 
dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do 
radykalnie nowych pomysłów obarczonych 
wysokim stopniem ryzyka w celu 
przyspieszenia opracowania najbardziej 
obiecujących nowych obszarów nauki i 
technologii oraz ustrukturyzowania 
społeczności naukowych na szczeblu Unii;

Or. en

(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
stosownych zmian w całym tekście.)
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Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – (litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Upowszechnianie doskonałości i 
rozszerzanie uczestnictwa uwolnią 
potencjał europejskiej puli talentów dzięki 
wsparciu możliwości poznawania polityki, 
nawiązywania kontaktów i kształcenia;

Or. en

Uzasadnienie

Upowszechnianie doskonałości i rozszerzanie uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” 
jest potrzebne, aby zwiększyć konkurencyjność, a jednocześnie dążyć do spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie. Konkretne wsparcie w ramach tego 
nowego celu szczegółowego może zwiększyć potencjał wybitnych osiągnięć, jaki istnieje w 
Europie.

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – (litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) Odpowiedzialne badania naukowe i 
innowacje przyciągną nowe talenty do 
studiowania dyscyplin z dziedziny nauki i 
technologii w społeczeństwach 
europejskich, zniwelują różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn 
zajmujących się badaniami naukowymi w 
Unii oraz rozwiną mechanizmy 
pozwalające na szerszą i głębszą społeczną 
ocenę możliwości naukowych i 
technologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy cel szczegółowy będzie wspierał nawiązanie konstruktywnego dialogu między 
nauką a społeczeństwem, a także poprawi sytuację w zakresie zasobów ludzkich w obszarze 
nauki i innowacji dzięki większej równowadze płci oraz przyciąganiu młodych talentów do 
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pracy w dziedzinie nauki i technologii.

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta część ma na celu przyspieszenie 
rozwoju technologii i innowacji, które 
zapewnią podstawy działania 
przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą 
innowacyjnym europejskim MŚP 
przeobrazić się w firmy wiodące na rynku 
światowym. Składa się z trzech celów 
szczegółowych:

Ta część ma na celu przyspieszenie 
rozwoju technologii i innowacji, które 
zapewnią podstawy działania 
przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą 
innowacyjnym europejskim MŚP 
przeobrazić się w firmy wiodące na rynku 
światowym, a także wykorzystać potencjał 
stworzenia dobrych podstaw dla rozwoju 
nowatorskich MŚP. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na propagowanie 
transferu wiedzy i technologii z 
publicznych ośrodków badawczych do 
przedsiębiorstw, a także między samymi 
przedsiębiorstwami. Składa się z trzech 
celów szczegółowych:

Or. en

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii, 
materiałów zaawansowanych, 
biotechnologii, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania oraz 
technologii kosmicznej. Nacisk zostanie 
położony na interakcje i konwergencję 
między różnymi technologiami i w ich 
obrębie;

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz badań, normalizacji,
rozwoju i demonstracji w zakresie ICT, 
nanotechnologii, materiałów 
zaawansowanych, biotechnologii, 
zaawansowanych systemów produkcji i 
przetwarzania oraz technologii kosmicznej. 
Nacisk zostanie położony na interakcje i 
konwergencję między różnymi 
technologiami i w ich obrębie, a także ich 
związki z wyzwaniami społecznymi. We 
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wszystkich tych obszarach należy 
odpowiednio uwzględnić potrzeby 
użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Priorytet „Wiodąca pozycja w przemyśle” musi wnieść wkład w powstanie standardów 
europejskich, które będą uznawane i stosowane na całym świecie. W złożonym świecie 
technologii standardy implikują siłę rynkową i stanowią czynnik wspierający na drodze od 
badań naukowych do innowacji.

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 12 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP, dzięki czemu 
ok. 15 % połączonych budżetów 
wszystkich celów szczegółowych 
dotyczących wyzwań społecznych oraz 
celu szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” mogłoby zostać
przeznaczone na MŚP.

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP i ustanawia 
czytelny mechanizm identyfikacji i 
realizacji potrzeb MŚP w zakresie 
transferu wiedzy i technologii. Wsparcie 
spowoduje, że co najmniej 15 % 
połączonych budżetów wszystkich celów 
szczegółowych dotyczących wyzwań 
społecznych oraz celu szczegółowego 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
zostanie przeznaczone na MŚP.

Or. en

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zdrowie, zmiany demograficzne i 
dobrostan;

(a) Zdrowie i dobrostan;

Or. en
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(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
stosownych zmian w całym tekście.)

Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna;

(b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, rzetelne i 
zrównoważone badania morskie oraz 
gospodarka ekologiczna;

Or. en

(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
stosownych zmian w całym tekście.)

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa.

(f) zrozumienie społeczeństw europejskich 
i zmian społecznych.

Or. en

(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
stosownych zmian w całym tekście.)

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – (litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) ochrona wolności i bezpieczeństwa w
Europie

Or. en

(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
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stosownych zmian w całym tekście.)

Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od 
fundamentalnych badań naukowych po 
wprowadzenie na rynek, w tym działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyjąć podejście zorientowane na 
wyzwanie, potrzebne jest skoordynowane 
planowanie strategiczne działań w 
zakresie badań naukowych i innowacji. 
Dzięki koordynacji można zaradzić 
fragmentacji oraz poprawić wykorzystanie 
zasobów technologicznych i 
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infrastrukturalnych przez całą 
społeczność naukową w odniesieniu do 
każdego wyzwania. Ponadto w większości 
przypadków sukces innowacji wymaga 
długoterminowego zobowiązania do 
wsparcia wybitnych badań naukowych. 
Działania strategiczne i sterowanie 
naukowe mogą od samego początku 
zagwarantować wkład ekspertów w 
politykę, przyczyniać się do postępów 
innowacji i konkurencyjności dzięki 
zrozumieniu złożoności cyklu innowacji, a 
także zachęcać do udziału większą liczbę 
naukowców z zagranicy. Strategiczna 
koordynacja badań naukowych i 
innowacji w odniesieniu do każdego 
wyzwania, oparta na sterowaniu 
naukowym, prowadzona jest przez 
Sektorowe Rady Sterujące składające się z 
niezależnych ekspertów wysokiego 
szczebla, które przyczynią się do 
zdefiniowania programów badań i 
innowacji w oparciu o zasadę najlepszego 
przywództwa oraz zapewnią bodźce i 
instrumenty potrzebne do promowania 
interakcji i synergii na większą skalę. 

Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 17 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
obejmuje również działanie w zakresie 
eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji, ze szczególnymi 
środkami służącymi uwolnieniu 
potencjału doskonałości działań w mniej 
rozwiniętych regionach Unii.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Działania te stanowią obecnie część proponowanego nowego celu szczegółowego 
„Upowszechnianie doskonałości i rozszerzanie uczestnictwa” w ramach priorytetu 
„Doskonała baza naukowa”.

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co więcej, chociaż 60% absolwentów 
szkół wyższych w Europie stanowią 
kobiety, jedynie 18% naukowców 
wysokiego szczebla to kobiety, w 
porównaniu z 27% w USA. Niewielka 
liczba kobiet kontynuujących karierę 
naukową to ogromna strata, marnowanie 
talentów oraz przeszkoda w osiąganiu 
wybitnych rezultatów europejskich badań 
naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Równowaga płci jest kluczowym czynnikiem determinującym jakość badań naukowych. 
Dowiedziono, że równowaga płci w zespole przyczynia się do poprawy jakości badań i 
osiągania lepszych wyników. Ponadto zróżnicowanie pod względem płci pobudza innowacje i 
produktywność.

Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza tym wspomniane czynniki 
dodatkowo przyczyniają się do braku 
atrakcyjności Europy w globalnej 
konkurencji o talenty naukowe. Zdolność 
systemu amerykańskiego do zapewnienia 
większych zasobów na jednego naukowca i 
lepszych perspektyw kariery wyjaśnia, 
dlaczego USA nadal przyciąga najlepszych 

Wspomniane czynniki dodatkowo 
przyczyniają się do braku atrakcyjności 
Europy w globalnej konkurencji o talenty 
naukowe. Zdolność systemu 
amerykańskiego do zapewnienia 
większych zasobów na jednego naukowca i 
lepszych perspektyw kariery wyjaśnia, 
dlaczego USA nadal przyciąga najlepszych 
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badaczy z całego świata, w tym dziesiątki 
tysięcy z Unii.

badaczy z całego świata, w tym dziesiątki 
tysięcy z Unii.

Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie ERBN jest udzielane według 
następujących dobrze ugruntowanych 
zasad. Wyłącznym kryterium 
przyznawania dotacji ERBN jest 
doskonałość naukowa. ERBN działa w 
trybie „oddolnym”, bez wstępnie 
ustalonych priorytetów. Dotacje ERBN są 
otwarte dla indywidualnych zespołów 
złożonych z naukowców w dowolnym 
wieku i pochodzących z dowolnego kraju 
świata, pracujących w Europie. ERBN 
promuje zdrową konkurencyjność w całej 
Europie.

Finansowanie ERBN jest udzielane według 
następujących dobrze ugruntowanych 
zasad. Wyłącznym kryterium 
przyznawania dotacji ERBN jest 
doskonałość naukowa. ERBN działa w 
trybie „oddolnym”, bez wstępnie 
ustalonych priorytetów. Dotacje ERBN są 
otwarte dla indywidualnych zespołów 
złożonych z naukowców w dowolnym 
wieku i pochodzących z dowolnego kraju 
świata, pracujących w Europie. ERBN 
promuje zdrową konkurencyjność w całej 
Europie oraz dba o to, aby w procedurach 
oceny należycie brano pod uwagę 
nieświadome uprzedzenia ze względu na 
płeć.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury oceny muszą brać pod uwagę kwestię równowagi płci, ponieważ wiele jeszcze 
można poprawić, jeżeli chodzi o udział kobiet w działalności naukowej.

Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sposób szczególnie priorytetowy ERBN 
traktuje pomoc dla wybitnych 
początkujących naukowców w zakresie 
osiągnięcia niezależnego statusu poprzez 

W sposób szczególnie priorytetowy ERBN 
traktuje pomoc dla wybitnych 
początkujących naukowców w zakresie 
osiągnięcia niezależnego statusu poprzez 
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zapewnienie odpowiedniego wsparcia na 
bardzo ważnym etapie, kiedy konsolidują 
oni lub tworzą własny zespół badawczy lub 
program.

zapewnienie odpowiedniego wsparcia na 
bardzo ważnym etapie, kiedy konsolidują 
oni lub tworzą własny zespół badawczy lub 
program. Można również wspierać powrót 
i ponowną integrację naukowców po 
zakończeniu okresu finansowania z 
ERBN, szczególnie w połączeniu z 
programem „stanowisk EPB”.

Or. en

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy, 
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców.

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy, 
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1% 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
zwiększenia liczby finansowanych przez 
siebie wybitnych naukowców spoza 
Europy, w tym znacznego zwiększenia 
liczby wybitnych kobiet-naukowców, a 
także określonej poprawy w zakresie 
praktyk instytucjonalnych i polityki 
krajowej pod względem wspierania 
najlepszych naukowców.

Or. en
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Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 2. Przyszłe i powstające nauki i 
technologie (FEST)

Or. en

(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
stosownych zmian w całym tekście.)

Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na wspieraniu 
radykalnych nowych technologii poprzez 
badanie nowych koncepcji obarczonych 
wysokim ryzykiem, w oparciu o 
fundamenty naukowe. Zapewniając 
elastyczne wsparcie dla zorientowanej na 
osiąganie celów i interdyscyplinarnej 
współpracy badawczej w różnych skalach 
oraz przyjmując innowacyjne praktyki w 
zakresie badań naukowych, dąży się do 
określenia i wykorzystania możliwości 
oferujących długofalowe korzyści 
obywatelom, gospodarce i społeczeństwu.

Cel szczegółowy polega na wspieraniu 
pionierskich badań naukowych, 
mogących potencjalnie otworzyć nowe 
obszary dla europejskiej nauki i 
technologii. Zapewniając elastyczne 
wsparcie dla zorientowanej na osiąganie 
celów i interdyscyplinarnej współpracy 
badawczej w różnych skalach oraz 
przyjmując innowacyjne praktyki w 
zakresie badań naukowych, dąży się do 
określenia i wykorzystania możliwości 
oferujących długofalowe korzyści 
obywatelom, gospodarce i społeczeństwu.

Or. en

Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FEST będą propagować doskonałość 
naukową za pomocą wspólnych projektów 
ukierunkowanych na pionierskie badania 
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naukowe w przyszłości oraz pojawiające 
się możliwości naukowo-technologiczne. 
FEST będą obejmowały pełny obszar 
wspólnych pionierskich badań 
naukowych, od podstawowych 
pionierskich badań naukowych po 
pionierskie rozwiązania technologiczne, 
oraz będą wspierały współpracę 
międzynarodową od najwcześniejszych 
etapów badań, dzięki czemu zapewnią 
unijną wartość dodaną najlepszych 
nowoczesnych badań i pomogą stworzyć 
wspólną masę krytyczną w odniesieniu do 
wybitnych badań naukowych w całej 
Europie.

Or. en

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii 
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, nauki o Ziemi, materiałoznawstwa, 
neurobiologii i kognitywistyki, nauk 
społecznych, ekonomii), a także sztuką i 
humanistyką. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii 
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, matematyki, nauki o Ziemi, 
materiałoznawstwa, neurobiologii i 
kognitywistyki, nauk społecznych, 
ekonomii), a także sztuką i humanistyką. 
Wymaga to nie tylko najwyższej jakości w 
zakresie nauki i technologii, lecz także 
nowych postaw i nowatorskich interakcji 
między szerokim wachlarzem podmiotów 
zainteresowanych badaniami naukowymi.

Or. en

Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nad niektórymi pomysłami można 
pracować w małej skali, podczas gdy inne 
bywają tak skomplikowane, że wymagają 
szeroko zakrojonego skoordynowanego 
wysiłku podejmowanego przez dłuższy 
czas. Duże gospodarki na świecie zdają 
sobie z tego sprawę, w związku z czym 
narasta globalna konkurencja pod 
względem wyszukiwania i wykorzystania 
pojawiających się możliwości 
technologicznych na granicy nauki, 
mogących mieć istotne oddziaływanie pod 
względem innowacji i korzyści dla 
społeczeństwa. Skuteczność tego typu 
interwencji wymaga ich szybkiego 
rozwinięcia do dużej skali poprzez 
połączenie programów na poziomie 
europejskim, krajowym i regionalnym, 
wokół wspólnych celów, z myślą o 
osiągnięciu masy krytycznej, promowaniu 
synergii oraz uzyskaniu optymalnego 
efektu dźwigni.

Nad niektórymi pomysłami można 
pracować w małej skali, podczas gdy inne 
bywają tak skomplikowane, że wymagają 
szeroko zakrojonego skoordynowanego 
wysiłku podejmowanego przez dłuższy 
czas. Skuteczność tego typu interwencji 
wymaga ich szybkiego rozwinięcia do 
dużej skali poprzez połączenie programów 
na poziomie europejskim, krajowym i 
regionalnym, wokół wspólnych celów, z 
myślą o osiągnięciu masy krytycznej, 
promowaniu synergii oraz uzyskaniu 
optymalnego efektu dźwigni.

Or. en

Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu optymalnego osiągnięcia 
wyznaczonych celów, dla każdego 
działania zostanie określone właściwe 
połączenie otwartości i różnych stopni 
strukturyzacji zagadnień, społeczności i 
finansowania.

skreślony

Or. en



PE489.637v02-00 64/158 PR\905549PL.doc

PL

Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 60% zasobów FEST zostanie 
przeznaczone na oddolne wspólne 
pionierskie badania naukowe we 
wszystkich dziedzinach, a nie więcej niż 
25% zostanie przeznaczone na realizację 
kilku ambitnych inicjatyw modelowych 
FEST.
Rada Sterująca FEST, składająca się z 
renomowanych i odpowiednio 
wykwalifikowanych naukowców i 
inżynierów, gwarantujących różnorodność 
obszarów badawczych i działających w 
swoim własnym imieniu, wspiera Komisję 
i służy jej doradztwem w pracach nad 
ogólną strategią naukową dla działań 
FEST, opracowaniu programu prac oraz 
kryteriów dla zaproszeń do składania 
wniosków, a także definicji konkretnych 
tematów dla inicjatyw proaktywnych 
FEST (FEST Proactive) i inicjatyw 
modelowych EST (FEST Flagships).
Ocena wszystkich projektów FEST będzie 
opierać się wyłącznie na ściśle 
określonych kryteriach doskonałości 
naukowej i technologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż inicjatywy modelowe FEST są istotne dla Europy, nie mogą skupiać nadmiernego 
finansowania. Znaczną kwotę należy przeznaczyć na oddolne wspólne pionierskie badania 
naukowe ze względu na ich ogromny potencjał, jeżeli chodzi o wkład w osiągnięcie celów 
związanych z FEST. Rada Sterująca FEST, zdefiniowana powyżej, bez wątpienia poprawi 
ogólne oczekiwane wyniki FEST i z pewnością zwiększy ogólne wsparcie dla tego celu 
szczegółowego. Doskonałość naukowa musi być jedynym kryterium oceny FEST, na wzór 
ERBN.
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Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania Marie Curie 3. Działania „Maria Skłodowska-Curie”

Or. en

(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność wprowadzenia 
stosownych zmian w całym tekście.)

Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy z myślą 
zdobywaniu nowych umiejętności i 
innowacjach, a co za tym idzie, o 
uwolnieniu całego potencjału wszystkich 
sektorów i regionów.

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy z myślą o 
rozwijaniu nowych umiejętności, 
zdobywaniu nowej wiedzy i tworzeniu
innowacji, a co za tym idzie, o uwolnieniu 
całego potencjału wszystkich sektorów i 
regionów.

Or. en

Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy mobilności zagwarantują 
rzeczywiste równe szanse kobiet i 
mężczyzn i obejmą konkretne środki 
służące usunięciu przeszkód dla 
mobilności kobiet-naukowców.

Or. en



PE489.637v02-00 66/158 PR\905549PL.doc

PL

Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalszy rozwój działań Marie Curie będzie 
stanowić istotny wkład w rozwój 
europejskiej przestrzeni badawczej. Dzięki 
swojej ogólnoeuropejskiej, konkurencyjnej 
strukturze finansowania działania Marie 
Curie będą promować nowe, kreatywne i 
innowacyjne typy szkolenia, takie jak 
programy doktoranckie realizowane we 
współpracy z przedsiębiorstwami, 
obejmujące podmioty z dziedziny edukacji, 
badań naukowych i innowacji, które będą 
musiały konkurować w skali globalnej o 
reputację ośrodków najwyższej jakości. 
Zapewniając finansowanie Unii dla 
najlepszych programów badawczych i 
naukowych zgodnie z zasadami 
innowacyjnego szkolenia doktorantów w 
Europie, będą również promować szersze 
upowszechnianie i absorpcję bardziej 
ustrukturyzowanych programów szkolenia 
doktorantów.

Dalszy rozwój działań Marie Curie będzie 
stanowić istotny wkład w rozwój 
europejskiej przestrzeni badawczej. Dzięki 
swojej ogólnoeuropejskiej, konkurencyjnej 
strukturze finansowania działania Marie 
Curie będą promować nowe, kreatywne i 
innowacyjne typy szkolenia, takie jak 
wspólne lub multidyscyplinarne programy 
doktoranckie, programy doktoranckie 
realizowane we współpracy z 
przedsiębiorstwami, obejmujące podmioty 
z dziedziny edukacji, badań naukowych i 
innowacji, które będą musiały konkurować 
w skali globalnej o reputację ośrodków 
najwyższej jakości. Zapewniając 
finansowanie Unii dla najlepszych 
programów badawczych i naukowych 
zgodnie z zasadami innowacyjnego 
szkolenia doktorantów w Europie, będą 
również promować szersze 
upowszechnianie i absorpcję bardziej 
ustrukturyzowanych programów szkolenia 
doktorantów.

Or. en

Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stypendia Marie Curie będą również 
udzielane na potrzeby tymczasowej 
mobilności doświadczonych naukowców i
inżynierów przenoszących się z instytucji 
publicznych do sektora prywatnego i 
odwrotnie, co zapewni uniwersytetom, 
ośrodkom badawczym i przedsiębiorstwom 
wsparcie oraz zachętę do wzajemnej 

Stypendia Marie Curie będą również 
udzielane na potrzeby tymczasowej 
mobilności początkujących i 
doświadczonych naukowców, jak również
inżynierów przenoszących się z instytucji 
publicznych do sektora prywatnego i 
odwrotnie, co zapewni uniwersytetom, 
ośrodkom badawczym i przedsiębiorstwom 
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współpracy w skali europejskiej i 
międzynarodowej. Dzięki dobrze 
ugruntowanemu, przejrzystemu i 
uczciwemu systemowi oceny, działania 
Marie Curie umożliwią identyfikację 
wybitnych talentów w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji w drodze 
międzynarodowej konkurencji, co 
zapewnia naukowcom prestiż, a zatem 
również motywację do rozwijania kariery 
w Europie.

wsparcie oraz zachętę do wzajemnej 
współpracy w skali europejskiej i 
międzynarodowej. Dzięki dobrze 
ugruntowanemu, przejrzystemu i 
uczciwemu systemowi oceny, działania 
Marie Curie umożliwią identyfikację 
wybitnych talentów w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji w drodze 
międzynarodowej konkurencji, co 
zapewnia naukowcom prestiż, a zatem 
również motywację do rozwijania kariery 
w Europie.

Or. en

Uzasadnienie

Pozytywnym krokiem byłoby rozszerzenie działań na początkujących naukowców, np. w 
przypadku krótkoterminowych wyjazdów celem uczestnictwa w wyspecjalizowanych zajęciach 
szkoleniowych.

Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zapewnieniu naukowcom na poziomie 
podyplomowym najwyższej jakości 
innowacyjnego szkolenia na wczesnym 
etapie poprzez interdyscyplinarne projekty 
lub programy studiów doktoranckich 
obejmujące uniwersytety, instytucje 
badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP i inne 
podmioty społeczno-gospodarcze z 
różnych państw. Skutkiem będą lepsze 
perspektywy kariery dla młodych 
naukowców na poziomie podyplomowym, 
zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym.

Kluczowe działania będą polegały na 
zapewnieniu naukowcom na poziomie 
podyplomowym najwyższej jakości 
innowacyjnego szkolenia na wczesnym 
etapie poprzez interdyscyplinarne projekty 
lub programy studiów doktoranckich 
umożliwiające naukowcom rozwój ich 
projektów badawczych i obejmujące 
uniwersytety, instytucje badawcze, 
przedsiębiorstwa, MŚP i inne podmioty 
społeczno-gospodarcze z różnych państw. 
Skutkiem będzie rozwój oraz lepsze 
perspektywy kariery dla młodych 
naukowców na poziomie podyplomowym, 
zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zadbać o należytą równowagę między celem badań a dobrym systemem 
monitorowania.

Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią. Wspierane będą 
również możliwości wznowienia kariery 
po przerwie.

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią, co da naukowcom 
możliwość dokształcenia i zdobycia nowej 
wiedzy w organizacji badawczej wysokiego 
szczebla w kraju trzecim, a następnie 
możliwość powrotu. Wspierane będą 
również możliwości wznowienia kariery 
po przerwie.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie naukowcom możliwości powrotu po szkoleniu w kraju trzecim przyniesie 
korzyści europejskiemu kapitałowi ludzkiemu w dziedzinie badań i innowacji.

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu, poprzez mechanizm 
współfinansowania, organizacji 
regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych do tworzenia nowych 

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu, poprzez mechanizm 
współfinansowania, organizacji 
regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych do tworzenia nowych 
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programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Pozwoli to na podniesienie 
jakości szkolenia naukowców w Europie 
na wszystkich etapach kariery, w tym na 
poziomie doktoranckim, ułatwienie 
swobodnego przepływu naukowców i 
wiedzy naukowej w Europie, promowanie 
atrakcyjnych karier naukowych poprzez 
otwartą rekrutację i zachęcające warunki 
pracy, wspieranie współpracy w zakresie 
badań naukowych i innowacji między 
uniwersytetami, instytucjami badawczymi i 
przedsiębiorstwami, wspomaganie 
współpracy między państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi.

programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Pozwoli to na podniesienie 
jakości szkolenia naukowców w Europie 
na wszystkich etapach kariery, w tym na 
poziomie doktoranckim, ułatwienie 
swobodnego przepływu naukowców i 
wiedzy naukowej w Europie, promowanie 
atrakcyjnych karier naukowych poprzez 
otwartą rekrutację i zachęcające warunki 
pracy, wspieranie współpracy w zakresie 
badań naukowych i innowacji między 
uniwersytetami, instytucjami badawczymi i 
przedsiębiorstwami, wspomaganie 
współpracy między państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na 
równouprawnienie płci i zmiany 
strukturalne.

Or. en

Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (e) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest monitorowanie postępów, 
określenie luk w działaniach Marie Curie i 
zwiększenie ich oddziaływania. W tym 
kontekście opracowane zostaną wskaźniki 
oraz przeanalizowane zostaną dane 
odnoszące się do mobilności naukowców, 
ich umiejętności i karier; będzie to miało 
na celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa”. Działania będą miały na 
celu podniesienie świadomości na temat 
znaczenia i atrakcyjności kariery 
badawczej oraz upowszechnianie wyników 

Celem jest monitorowanie postępów, 
identyfikacja luk i barier w działaniach 
Marie Curie i zwiększenie ich 
oddziaływania. W tym kontekście 
opracowane zostaną wskaźniki oraz 
przeanalizowane zostaną dane odnoszące 
się do mobilności naukowców, ich 
umiejętności i karier, a także 
równouprawnienia płci; będzie to miało na 
celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego 
„Odpowiedzialne badania naukowe i 
innowacje”. Działania będą miały na celu 
podniesienie świadomości na temat 
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działalności badawczej i innowacyjnej 
pozyskanych dzięki pracom wspieranym w 
ramach działań Marie Curie.

znaczenia i atrakcyjności kariery 
badawczej oraz upowszechnianie wyników 
działalności badawczej i innowacyjnej 
pozyskanych dzięki pracom wspieranym w 
ramach działań Marie Curie. Będą one 
również obejmować konkretne środki 
służące likwidacji barier dla mobilności 
kobiet.

Or. en

Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowoczesna infrastruktura naukowo-
badawcza jest coraz bardziej złożona i 
kosztowna, często wymagając integracji 
różnego wyposażenia, usług i źródeł 
danych oraz rozległej współpracy 
transnarodowej. Żaden pojedynczy kraj nie 
dysponuje zasobami wystarczającymi do 
wsparcia całej potrzebnej mu infrastruktury 
naukowo-badawczej. W ostatnich latach 
poczyniono znaczne postępy pod 
względem europejskiego podejścia do 
infrastruktury naukowo-badawczej, co 
przejawia się realizacją planu działania 
ESFRI w odniesieniu do infrastruktury, 
integracją i otwarciem krajowych obiektów 
badawczych oraz rozwojem infrastruktury 
elektronicznej mającej podstawowe 
znaczenie dla cyfrowej europejskiej 
przestrzeni badawczej. Sieci infrastruktury 
naukowo-badawczej w Europie 
wzmacniają nasz kapitał ludzki, 
zapewniając światowej klasy szkolenie dla 
nowego pokolenia naukowców i 
inżynierów oraz promując 
interdyscyplinarną współpracę.

Nowoczesna infrastruktura naukowo-
badawcza jest coraz bardziej złożona i 
kosztowna, często wymagając integracji 
różnego wyposażenia, usług i źródeł 
danych oraz rozległej współpracy 
transnarodowej. Żaden pojedynczy kraj nie 
dysponuje zasobami wystarczającymi do 
wsparcia całej potrzebnej mu infrastruktury 
naukowo-badawczej, dlatego tak 
wartościowa jest istniejąca europejska 
infrastruktura naukowo-badawcza, która 
stanowi doskonały przykład łączenia 
zasobów i wykazywania wartości dodanej 
wspólnego podejścia w ciągu ostatnich 
czterdziestu lat. W ostatnich latach 
poczyniono znaczne postępy pod 
względem europejskiego podejścia do 
infrastruktury naukowo-badawczej, co 
przejawia się realizacją planu działania 
ESFRI w odniesieniu do infrastruktury, 
integracją i otwarciem krajowych obiektów 
badawczych oraz rozwojem infrastruktury 
elektronicznej mającej podstawowe 
znaczenie dla otwartej i wydajnej cyfrowej 
europejskiej przestrzeni badawczej. Sieci 
infrastruktury naukowo-badawczej w 
Europie wzmacniają nasz kapitał ludzki, 
zapewniając światowej klasy szkolenie dla 
nowego pokolenia naukowców i 
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inżynierów oraz promując 
interdyscyplinarną współpracę.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić obecne doświadczenia w zakresie współpracy na tym polu, dzięki której 
powstały europejskie ośrodki badawcze o ugruntowanej pozycji i światowej renomie.

Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej. 
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 
rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia odgrywa 
istotną rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na poziomie unijnym, 
promowaniu tworzenia nowych obiektów, 
umożliwiania szerokiego dostępu do 
infrastruktury krajowej i europejskiej oraz 
zapewnienia spójności i skuteczności 
polityki regionalnej, krajowej, europejskiej 
i międzynarodowej. Jest to konieczne nie 
tylko dla zapobiegania powielaniu 
wysiłków oraz dla koordynowania i 
racjonalizacji wykorzystania obiektów, 
lecz także dla połączenia zasobów 
umożliwiającego Unii pozyskiwanie i 
eksploatowanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie światowym.

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej. 
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 
rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia odgrywa 
istotną rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na poziomie unijnym, np. 
koordynowaniu działań w ramach 
rozproszonej europejskiej infrastruktury 
badawczej, promowaniu tworzenia nowych 
obiektów, umożliwiania szerokiego 
dostępu do infrastruktury krajowej i 
europejskiej oraz zapewnienia spójności i 
skuteczności polityki regionalnej, krajowej, 
europejskiej i międzynarodowej. Jest to 
konieczne nie tylko dla zapobiegania 
powielaniu wysiłków oraz dla 
koordynowania i racjonalizacji 
wykorzystania obiektów, lecz także dla 
połączenia zasobów umożliwiającego Unii 
pozyskiwanie i eksploatowanie 
infrastruktury naukowo-badawczej na 
poziomie światowym.

Or. en
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Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Technologie informacyjno-
komunikacyjne zmieniają naukę dzięki 
umożliwieniu współpracy na odległość, 
przetwarzaniu ogromnych ilości danych, 
eksperymentom in silico oraz dostępowi 
do odległych zasobów. Badania naukowe 
stały się coraz bardziej międzynarodowe i 
interdyscyplinarne, co wymaga 
wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, które są 
ponadnarodowe, podobnie jak sama 
nauka. Dlatego właściwym krokiem jest 
przeznaczenie 35% budżetu w ramach 
niniejszego celu szczegółowego na 
badania naukowe i innowacje w zakresie 
e-infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Istotna rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju nowoczesnej nauki i 
innowacji wymaga ustanowienia minimalnego poziomu wsparcia dla tego rodzaju 
infrastruktury.

Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wdrożenia i 
wykorzystania ESFRI oraz innych 
rodzajów światowej klasy infrastruktury 
naukowo-badawczej; integracja i 
zapewnienie dostępu do krajowej 
infrastruktury naukowo-badawczej; a także 
rozwijanie, wdrażanie i eksploatacja e-
infrastruktury.

Celem jest zapewnienie wdrożenia i 
wykorzystania ESFRI oraz innych 
rodzajów światowej klasy infrastruktury 
naukowo-badawczej, w tym rozwój 
należących do partnerów regionalnych 
elementów infrastruktury leżącej w 
interesie europejskim, a także 
międzynarodowy dostęp do światowej 
klasy europejskiej infrastruktury 
badawczej; integracja i zapewnienie 
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międzynarodowego dostępu do krajowej 
infrastruktury naukowo-badawczej; a także 
rozwijanie, wdrażanie i eksploatacja e-
infrastruktury w celu zapewnienia 
najlepszych na świecie możliwości w 
zakresie łączenia w sieć, zdolności 
obliczeniowych oraz danych naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele części infrastruktury badawczej jest rozproszona w kilku państwach członkowskich i 
chociaż główne koszty wdrożenia tej infrastruktury pokrywane są ze zobowiązań krajowych, 
unijne finansowanie elementów o charakterze międzynarodowym będzie miało kluczowe 
znaczenie dla urzeczywistnienia ich wartości dodanej.

Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspomaganie infrastruktury 
naukowo-badawczej w zakresie wczesnego 
przyjmowania technologii, promowanie 
partnerstw badawczo-rozwojowych z
przemysłem, ułatwianie ich 
przemysłowego wykorzystania oraz 
stymulowanie tworzenia klastrów 
innowacyjnych. W ramach tego działania 
będzie również wspierane szkolenie i/lub 
wymiana personelu zarządzającego 
infrastrukturą naukowo-badawczą oraz 
obsługującego ją.

Celem jest wspomaganie infrastruktury 
naukowo-badawczej w zakresie wczesnego 
przyjmowania lub opracowywania
technologii, promowanie partnerstw 
badawczo-rozwojowych z przemysłem, 
ułatwianie ich przemysłowego 
wykorzystania oraz stymulowanie 
tworzenia klastrów innowacyjnych. W 
ramach tego działania wspierana będzie 
również edukacja i szkolenie i/lub 
wymiana personelu zarządzającego 
infrastrukturą naukowo-badawczą oraz
wykorzystującego lub obsługującego ją, w 
tym program oddelegowań dla 
pracowników wyższego szczebla i osób 
zarządzających projektami.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie mobilność pracowników w ramach europejskich ośrodków badawczych jest bardzo 
niewielka i oparta na indywidualnych rozwiązaniach na zasadzie ad hoc. Sytuacja ta ulegnie 
znacznej poprawie dzięki specjalnemu programowi dla pracowników wyższego szczebla i 
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osób zarządzających projektami.

Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie partnerstw między 
odnośnymi decydentami a organami 
finansującymi, tworzenia narzędzi 
mapowania i monitorowania na potrzeby 
procesu decyzyjnego, a także współpracy 
międzynarodowej.

Celem jest wspieranie partnerstw między 
odnośnymi decydentami a organami 
finansującymi, tworzenia narzędzi 
mapowania i monitorowania na potrzeby 
procesu decyzyjnego, a także współpracy 
międzynarodowej. Europejskie ośrodki 
naukowo-badawcze są wspierane w 
działaniach w zakresie współpracy 
międzynarodowej, zasięga się również ich 
opinii w procesie kształtowania 
europejskiej strategii współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie badań 
naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie ośrodki naukowo-badawcze posiadają szerokie doświadczenie w zakresie 
współpracy międzynarodowej w obszarach, którymi się zajmują, w związku z czym należy je 
wykorzystać do konsultacji na temat priorytetów tematycznych przy określaniu strategii UE w 
zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych.

Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. UPOWSZECHNIANIE 
DOSKONAŁOŚCI I ROZSZERZANIE 
UCZESTNICTWA
4A.1 Cel szczegółowy
Celem szczegółowym jest pełne 
wykorzystanie potencjału europejskiej puli 
talentów oraz zadbanie o to, by korzyści z 
gospodarki opartej na innowacjach były 
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jak największe oraz by były sprawiedliwie 
dystrybuowane pośród wszystkich krajów, 
regionów i obywateli Unii.
W odniesieniu do celów polityki w 
zakresie badań naukowych i rozwoju 
technologicznego TFUE wyraźnie 
stwierdza, że Unia „sprzyja (...) 
przedsiębiorstwom, w tym małym i 
średnim przedsiębiorstwom, ośrodkom 
badawczym i uniwersytetom w ich 
wysiłkach badawczych i rozwoju 
technologicznym wysokiej jakości”.
Dbanie o to, aby działania związane z 
badaniami naukowymi i innowacjami 
prowadzono w jak najszerszym zakresie 
we wszystkich państwach członkowskich, 
stanowi od dawna ważny cel polityki Unii. 
Jednak pomimo obserwowanej w ostatnim 
czasie tendencji do wyrównania poziomu 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi, jeżeli chodzi o wyniki w 
dziedzinie innowacji, wciąż istnieją 
ogromne różnice między krajami UE27, 
co wykazała tablica wyników Unii w 
zakresie badań i innowacji za 2011 r. 
Ponadto obecny kryzys finansowy, 
wymuszając ograniczenia w budżetach 
krajowych, grozi pogłębieniem przepaści 
między „liderami innowacji” a 
„umiarkowanymi innowatorami”. 
4a.2 Uzasadnienie i wartość dodana Unii
Aby dokonać postępów w kierunku 
trwałego, otwartego i inteligentnego 
społeczeństwa, Europa musi jak najlepiej 
wykorzystać wiedzę dostępną w Unii oraz 
uwolnić niewykorzystany potencjał w 
zakresie badań i innowacji. Jest to 
prawdziwe europejskie wyzwanie, które 
ma decydujące znaczenie dla naszej 
konkurencyjności międzynarodowej i 
któremu państwa członkowskie nie mogą 
samodzielnie sprostać.
Dzięki wspieraniu i łączeniu ośrodków 
doskonałości naukowej między wszystkimi 
sektorami i regionami oraz dzięki 
upowszechnianiu doskonałości naukowej 
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na całym terytorium europejskim 
proponowane działania przyczynią się do 
wzmocnienia europejskiej przestrzeni 
badawczej.
4a.3 Ogólny zarys działań
Aby zagwarantować efektywność 
finansowania badań naukowych i 
innowacji, program „Horyzont 2020” 
musi być otwarty dla szerokiej grupy 
uczestników, w tym nowych podmiotów, 
oraz musi zadbać o to, aby doskonałość 
naukowa była postawiona na pierwszym 
miejscu wszędzie tam, gdzie mamy z nią 
do czynienia. Dlatego należy dbać o 
talenty i wspierać je, aby ich rozwój 
prowadził do doskonałości, umożliwiając 
naukowcom i innowatorom z całej Europy 
korzystanie z instrumentów, sieci i 
finansowania w ramach programu 
„Horyzont 2020”.
Działania będą miały na celu uwolnienie 
potencjalnej doskonałości naukowej 
poprzez wsparcie dla poznawania polityki 
oraz dla programów współpracy i 
partnerstwa, które ożywią kontakty między 
badaczami i innowatorami we wszystkich 
państwach członkowskich, w tym 
przyciągnięcie wybitnych pracowników 
akademickich do instytucji posiadających 
wyraźny potencjał do doskonałości 
badawczej, dzięki współpracy między 
właścicielami praw własności 
intelektualnej a użytkownikami tych praw, 
a także dzięki wspieraniu możliwości 
kształcenia. Do działań tych należą:
(a) tworzenie powiązań między 
wschodzącymi centrami doskonałości w 
państwach członkowskich i regionach 
wykazujących słabsze wyniki w dziedzinie 
innowacji a czołowymi 
międzynarodowymi centrami doskonałości 
w innych miejscach w Europie;
(b) ogłoszenie konkursu na utworzenie w 
regionach objętych polityką spójności 
ośrodków badawczych konkurencyjnych w 
skali międzynarodowej; uczestnikami 
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konkursu powinny być zespoły składające 
się z innowacyjnego, lecz wciąż słabiej 
rozwiniętego regionu oraz uznanego na 
poziomie międzynarodowym centrum 
doskonałości w innym miejscu w Europie;
(c) utworzenie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych pracowników 
akademickich do instytucji dysponujących 
doskonałym potencjałem badawczym, aby 
pomogli im uwolnić ten potencjał w 
sposób całkowity, a tym samym stworzyć 
równe warunki działania w zakresie 
badań i innowacji w europejskiej 
przestrzeni badawczej;
(d) przyznawanie „pieczęci doskonałości” 
pozytywnie ocenionym projektom ERBN, 
projektom „Maria Skłodowska-Curie” lub 
wspólnym projektom, którym nie udało się 
uzyskać finansowania ze względu na 
ograniczenia budżetowe;
(e) przyznawanie „pieczęci doskonałości” 
projektom ukończonym, aby ułatwić 
finansowanie dalszych działań (np. 
pilotaż, projekty demonstracyjne lub 
wykorzystanie wyników badań) ze 
środków krajowych lub regionalnych;
(f) przyznawanie „grantów powrotnych” 
ERBN naukowcom pracującym obecnie 
poza Europą, którzy chcą pracować w 
Europie, oraz naukowcom już pracującym 
w Europie, którzy chcą przenieść się do 
słabiej rozwiniętego regionu;
(g) przeznaczenie co najmniej 5% kwoty 
przewidzianej na działania w ramach 
priorytetów dotyczących wiodącej pozycji 
w przemyśle i wyzwań społecznych na 
wsparcie finansowe umów 
uzupełniających podpisywanych przez 
organizacje będące beneficjentami 
wspólnych projektów badawczych z 
innymi podmiotami i organizacjami 
ustanowionymi głównie w krajach innych 
niż kraje bezpośrednio zaangażowane w te 
projekty w celu zwiększenia możliwości 
kształcenia (tj. na stanowiskach 
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doktoranckich i postdoktoranckich);
(h) wzmocnienie dobrze funkcjonujących 
sieci w celu stworzenia wysokiej jakości 
współpracy międzyinstytucjonalnej w 
dziedzinie badań i innowacji; szczególna 
uwaga zostanie skierowana na europejską 
współpracę naukowo-techniczną, aby 
propagować działania mające na celu 
identyfikację i połączenie „ośrodków 
doskonałości” (wysokiej jakości 
społeczności naukowych i początkujących 
naukowców) w Europie;
(i) opracowanie specjalnych 
mechanizmów szkoleniowych na temat 
tego, jak uczestniczyć w programie 
„Horyzont 2020”, przy pełnym 
wykorzystaniu istniejących sieci, takich 
jak krajowe punkty kontaktowe;
(j) udostępnianie stypendiów 
doktoranckich i postdoktoranckich, a 
także stypendiów dokształcających dla 
inżynierów w celu umożliwienia dostępu 
do wszystkich międzynarodowych 
ośrodków badawczych w Europie, w tym 
tych prowadzonych przez międzynarodowe 
organizacje naukowe;
(k) pomoc w opracowaniu strategii 
inteligentnej specjalizacji i ich 
monitorowanie; planowane jest 
opracowanie narzędzia wspierającego 
politykę i ułatwienie edukacji w dziedzinie 
polityki na poziomie regionalnym poprzez 
międzynarodowe procedury oceny 
niezależnych ekspertów i wymianę 
najlepszych praktyk;
(l) stworzenie rynku online, na którym 
można zamieszczać ogłoszenia dotyczące 
własności intelektualnej, aby zgromadzić 
w jednym miejscu właścicieli praw 
własności intelektualnej oraz 
użytkowników tych praw.

Or. en
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Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. ODPOWIEDZIALNE BADANIA 
NAUKOWE I INNOWACJE
4B.1 Cel szczegółowy
Celem szczegółowym jest zbudowanie 
skutecznego dialogu między nauką a 
społeczeństwem, przyciągnięcie nowych 
talentów do działalności naukowej oraz 
powiązanie doskonałości naukowej ze 
świadomością i odpowiedzialnością 
społeczną.
Szybkie postępy współczesnych badań 
naukowych i innowacji doprowadziły do 
pojawienia się istotnych kwestii etycznych, 
prawnych i społecznych, które wymagają 
większej współpracy między środowiskiem 
naukowym a społeczeństwem i większego 
zaangażowania po obu stronach.
Znalezienie właściwych odpowiedzi na 
wyzwania, przed jakimi stoi Europa, 
wymaga zaangażowania jak największej 
liczby różnorakich podmiotów w proces 
badań i innowacji. Tradycyjnie kontakty 
między nauką a społeczeństwem 
sprowadzały się do jednokierunkowego 
odgórnego transferu wiedzy od ekspertów 
do obywateli. Ewolucja w stronę 
otwartego, dobrze funkcjonującego i 
demokratycznego społeczeństwa opartego 
na wiedzy wymaga przejścia na bardziej 
dwukierunkowy dialog i wyjścia poza 
tradycyjną edukację naukową i obecną 
koncepcję obywateli jako jedynie 
konsumentów wyników badań 
naukowych. Taki dialog bez wątpienia 
umożliwi bardziej odpowiedzialną 
działalność naukową i innowacyjną.
Unia musi przyciągać talenty, aby 
zwiększyć swoją konkurencyjną przewagę 
w światowej gospodarce. Aby zapewnić 
Europie potrzebny dodatkowy milion 
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naukowców do 2020 r., dzięki czemu 
możliwe będzie osiągnięcie celu, jakim jest 
przeznaczanie 3% PKB na badania i 
rozwój, Unia potrzebuje, aby jej najlepsi 
młodzi ludzie wybierali karierę naukową, 
a także potrzebuje zróżnicowanej i 
zrównoważonej pod względem płci siły 
roboczej.
Jednak przyciągnięcie większej liczby 
młodych ludzi do nauki i technologii jest 
coraz trudniejsze i w Europie pojawia się 
coraz więcej głosów niepokoju z powodu 
tego, że wiele zdolnych młodych osób nie 
wybiera kariery w tych obszarach. 
Ponadto należy również zadbać o to, by 
ludzie, którzy rozpoczęli już karierę w 
dziedzinie nauki lub technologii, wciąż 
mieli entuzjazm i motywację oraz by mieli 
możliwości rozwoju osobistego bez 
konieczności porzucenia dziedzin, w 
których pracują.
W nauce widoczna jest również wyraźnie 
nierównowaga płci. Jeżeli Europa chce 
mieć pewność, że finansuje skuteczny i 
wydajny program w zakresie badań i 
innowacji, należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, że kobiety w nauce nie są 
dostatecznie reprezentowane, a różnice, 
jeżeli chodzi o płeć społeczno-kulturową w 
dziedzinie badań, nie są uwzględniane.
4b.2 Uzasadnienie i wartość dodana Unii
Zapewnienie szerszego wsparcia 
społecznego i politycznego nauce i 
technologii we wszystkich państwach 
członkowskich staje się coraz bardziej 
istotną kwestią, której wagę podkreślił 
jeszcze obecny kryzys gospodarczy: w 
społeczeństwach demokratycznych 
priorytetowe traktowanie inwestycji 
publicznych w naukę wymaga ogromnego 
poparcia społecznego i politycznego od 
ludzi rozumiejących wartość nauki, 
znających procesy naukowe i zdolnych 
docenić jej wkład w poszerzanie wiedzy, 
rozwój społeczny i postęp gospodarczy.
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Owocny i intensywny dialog między 
środowiskami naukowymi a 
społeczeństwem z pewnością przyczyni się 
do większej odpowiedzialności nauki oraz 
do opracowywania strategii politycznych 
bliższych obywatelom. Zróżnicowane 
„naturalne laboratorium”, jakim jest 
Europa, oraz różne wizje, jakie pojawiają 
się na naszym kontynencie, stanowią 
wartość dodaną, która jeszcze bardziej 
podkreśla istotną rolę dialogu między 
różnymi podmiotami.
Ponadto propagowanie kultury naukowej 
w Europie wzmocni wartości 
demokratyczne i humanistyczne, a także 
przyczyni się do zwiększenia 
zainteresowania karierą w dziedzinie 
nauki i technologii. Dobra kondycja 
europejskiego systemu nauki i technologii 
zależy od jego zdolności do przyciągania 
nowych talentów.
4b.3 Ogólne kierunki działań
Działania powinny mieć na celu 
przyciąganie nowych talentów do 
studiowania dyscyplin z dziedziny nauki i 
technologii w społeczeństwach 
europejskich oraz zniwelowanie różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn 
zajmujących się badaniami naukowymi w 
Unii. Wsparcie obejmować będzie również 
takie działania jak zwiększenie naszej 
zdolności do uwzględniania wiedzy 
naukowej i technologicznej oraz metod 
naukowych w procesach podejmowania 
decyzji, opracowanie mechanizmów 
umożliwiających poszerzenie i pogłębienie 
społecznej oceny opcji, przyczynianie się 
do zapobiegania populistycznym i 
antynaukowym ruchom, a także zadbanie 
o to, aby wartości etyczne i społeczne były 
uwzględniane w całym procesie innowacji.
Działania skoncentrują się na:
(a) sprawieniu, aby kariera w dziedzinie 
nauki i technologii była atrakcyjna dla 
młodych studentów, a także wspieraniu 
trwałych kontaktów między szkołami a 
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instytucjami badawczymi;
(b) zapewnieniu równowagi płci jej obu 
aspektach: zapewnieniu równości w 
karierze naukowej i uwzględnianiu 
aspektów płci w rozwoju badań;
(c) promowaniu integracji społeczeństwa 
w kwestiach związanych z nauką i 
innowacjami; monitorowaniu 
postrzegania nauki przez obywateli i 
wspieraniu udziału obywateli w 
kształtowaniu polityki w zakresie badań i 
innowacji;
(d) sprawieniu, aby obywatele lepiej 
rozumieli zagadnienia naukowe dzięki 
formalnej lub nieformalnej edukacji w 
tym zakresie, a także propagowaniu 
działań związanych z nauką, np. w 
ośrodkach naukowych, co stanowi bardzo 
ważny element dla rozwoju społeczeństwa 
przyszłości jako pracowników oraz 
podstawę współistnienia w demokracji;
(e) poprawie otwartego dostępu do 
wyników badań naukowych i danych 
naukowych w celu zwiększenia 
doskonałości naukowej i 
konkurencyjności gospodarczej;
(f) rozwijaniu zarządzania na rzecz 
rozwoju odpowiedzialnych badań i 
innowacji przez wszystkie zainteresowane 
strony (naukowców, organy publiczne, 
przemysł), które uwzględnia potrzeby i 
postulaty społeczne, a także 
monitorowaniu jego ewolucji;
(g) poszerzeniu wiedzy na temat 
komunikacji naukowej w celu poprawy 
jakości i skuteczności interakcji między 
naukowcami, mediami i opinią publiczną.

Or. en

Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 9



PR\905549PL.doc 83/158 PE489.637v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane i zaawansowane systemy 
produkcyjne. Takie multidyscyplinarne, 
wymagające rozległej wiedzy i dużego 
kapitału technologie obejmują wiele 
zróżnicowanych sektorów, tworząc 
podstawę dla osiągnięcia istotnej przewagi 
konkurencyjnej przez przemysł europejski. 
Zintegrowane podejście, wspierające 
oddziaływanie kluczowych technologii 
wspomagających, przejawiające się 
łączeniem, konwergencją i wzajemnym 
inspirowaniem się różnych cykli innowacji 
i łańcuchów wartości, może zapewnić 
obiecujące wyniki badań naukowych i 
otworzyć drogę dla nowych technologii 
przemysłowych, produktów, usług i
nowatorskich zastosowań (np. w 
przestrzeni kosmicznej, transporcie, 
środowisku, zdrowiu itd.). Liczne 
interakcje technologii wspomagających i 
kluczowych technologii wspomagających 
będą zatem wykorzystywane w elastyczny 
sposób jako ważne źródło innowacji. 
Podejście to uzupełni wsparcie dla badań i 
innowacji w zakresie KET świadczone 
przez organy krajowe lub regionalne z 
funduszy polityki spójności w ramach 
strategii inteligentnej specjalizacji.

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane i zaawansowane systemy 
produkcyjne. Takie multidyscyplinarne, 
wymagające rozległej wiedzy i dużego 
kapitału technologie obejmują wiele 
zróżnicowanych sektorów, tworząc 
podstawę dla osiągnięcia istotnej przewagi 
konkurencyjnej przez przemysł europejski
oraz dla tworzenia nowych miejsc pracy. 
Zintegrowane podejście, wspierające 
oddziaływanie kluczowych technologii 
wspomagających, przejawiające się 
łączeniem, konwergencją i wzajemnym 
inspirowaniem się różnych cykli innowacji 
i łańcuchów wartości, może zapewnić 
obiecujące wyniki badań naukowych i 
otworzyć drogę dla nowych technologii 
przemysłowych, produktów, usług, a także
nowatorskich zastosowań i 
zrównoważonych podejść (np. w 
przestrzeni kosmicznej, transporcie, 
środowisku, zdrowiu itd.). Liczne 
interakcje technologii wspomagających i 
kluczowych technologii wspomagających 
będą zatem wykorzystywane w elastyczny 
sposób jako ważne źródło innowacji. 
Podejście to uzupełni wsparcie dla badań i 
innowacji w zakresie KET świadczone 
przez organy krajowe lub regionalne z 
funduszy polityki spójności w ramach 
strategii inteligentnej specjalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej sytuacji absolutnie konieczne jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie 
konkurencyjności Europy.
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Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej, ale w chwili obecnej pozostają 
rozdrobnione w ramach różnych 
programów krajowych prowadzonych 
przez niektóre państwa członkowskie Unii. 
Dla zachowania konkurencyjności, 
ochrony unijnej infrastruktury kosmicznej 
takiej jak Galileo oraz zapewnienia Unii 
przyszłej roli w zakresie przestrzeni 
kosmicznej niezbędne jest wprowadzenie 
koordynacji i inwestycji w badania 
kosmiczne na szczeblu Unii (zob. art. 189 
TFUE). Ponadto innowacyjne usługi 
niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej 
stanowią ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej. Dla zachowania 
konkurencyjności, ochrony unijnej 
infrastruktury kosmicznej takiej jak Galileo 
oraz zapewnienia Unii przyszłej roli w 
zakresie przestrzeni kosmicznej niezbędne 
jest wprowadzenie koordynacji i inwestycji 
w badania kosmiczne na szczeblu Unii 
(zob. art. 189 TFUE). Należy to osiągnąć 
w ścisłej współpracy z Europejską 
Agencją Kosmiczną. Ponadto innowacyjne 
usługi niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej 
stanowią ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy, a 
ich rozwój stanowi ważną szansę dla Unii.

Or. en

Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Technologii cyfrowych i zarządzania 
informacjami: ICT dla treści cyfrowych i 
kreatywności;

(d) Technologii cyfrowych i zarządzania 
informacjami: ICT dla treści cyfrowych, 
sektorów kultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego i turystyki, oraz
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kreatywności;

Or. en

Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – ustęp 1 – litera (f a) 
(nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) Technologii kwantowych: nowa 
generacja urządzeń ICT dzięki połączeniu 
fizyki kwantowej i informatyki.

Or. en

Uzasadnienie

Technologie kwantowe są kluczem do stworzenia urządzeń ICT nowej generacji dzięki 
połączeniu fizyki kwantowej i informatyki. Wspierają one całkowicie nowe metody 
obliczeniowe za pomocą nowych pod względem jakościowym oraz wydajnymi algorytmami 
opartych na zasadach kwantowych. Obecny poziom kontroli dynamiki kwantowej w 
połączeniu z możliwością zaprogramowania zachowania kwantowego w systemach fizycznych 
pozwala na nowe i niespotykane do tej pory metody obliczania i komunikowania, tworząc 
nową platformę konceptualną stanowiącą podstawę grupy potencjalnie rewolucyjnych 
technologii.

Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się, że działania podejmowane w 
tych sześciu podstawowych kierunkach 
zaspokoją pełny zakres potrzeb. 
Należałaby do nich wiodąca pozycja w 
przemyśle w zakresie generycznych 
rozwiązań, produktów i usług opartych na 
ICT, potrzebnych do sprostania głównym 
wyzwaniom społecznym oraz agendy 
zorientowanych na zastosowanie badań i 
innowacji w dziedzinie ICT, wspierane w 
związku z odpowiednim wyzwaniem 

Oczekuje się, że działania podejmowane w 
tych siedmiu podstawowych kierunkach 
zaspokoją pełny zakres potrzeb. 
Należałaby do nich wiodąca pozycja w 
przemyśle w zakresie generycznych 
rozwiązań, produktów i usług opartych na 
ICT, potrzebnych do sprostania głównym 
wyzwaniom społecznym oraz agendy 
zorientowanych na zastosowanie badań i 
innowacji w dziedzinie ICT, wspierane w 
związku z odpowiednim wyzwaniem 
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społecznym. społecznym.

Or. en

Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy z sześciu podstawowych kierunków 
działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów.

Każdy z siedmiu podstawowych 
kierunków działania obejmuje również 
infrastrukturę naukowo-badawczą ICT, 
taką jak żywe laboratoria do prowadzonych 
na dużą skalę eksperymentów oraz 
infrastrukturę dla bazowych kluczowych 
technologii wspomagających oraz ich 
wykorzystania w zaawansowanych 
produktach i innowacyjnych inteligentnych 
systemach, w tym w urządzeniach, 
narzędziach, usługach wsparcia, 
pomieszczeniach czystych i dostępie do 
odlewni do celów przygotowania 
prototypów.

Or. en

Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nanotechnologie to grupa rozwijających 
się technologii o dowiedzionym potencjale, 
które, po przełożeniu efektów badań na 
przełomowe produkty i procesy 
produkcyjne, będą mieć rewolucyjne 
oddziaływanie w dziedzinie np.
materiałów, ICT, nauk biologicznych, 
opieki zdrowotnej i towarów 
konsumpcyjnych.

Nanotechnologie to grupa rozwijających 
się technologii o dowiedzionym potencjale, 
które, po przełożeniu efektów badań na 
konkurencyjne produkty i procesy 
produkcyjne, będą mieć rewolucyjne 
oddziaływanie w dziedzinie np. 
materiałów, ICT, nauk biologicznych, 
opieki zdrowotnej i towarów 
konsumpcyjnych.

Or. en
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Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – punkt 1.2.3 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Efektywna synteza i produkcja 
nanomateriałów, części i systemów
Ukierunkowanie na nowe działania, 
inteligentną integrację nowych i 
istniejących procesów, a także zwiększenie 
skali z myślą o masowym wytwarzaniu 
produktów i elastycznych zakładach, 
zapewniające skuteczne przekształcenie 
wiedzy w innowacje przemysłowe.

Or. en

Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Opracowanie nowego narzędzia do 
projektowania, symulacji, 
charakteryzowania i manipulowania w 
odniesieniu do nanomateriałów, części i 
systemów.
Dążenie do studiowania obrazowania i 
kontrolowania nowych nanomateriałów i 
systemów w nanoskali.

Or. en

Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Efektywna synteza i produkcja 
nanomateriałów, części i systemów

skreślona

Ukierunkowanie na nowe działania, 
inteligentną integrację nowych i 
istniejących procesów, a także zwiększenie 
skali z myślą o masowym wytwarzaniu 
produktów i wielofunkcyjnych zakładach, 
zapewniające skuteczne przekształcenie 
wiedzy w innowacje przemysłowe.

Or. en

Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji, np. CO2 jako podstawy 
węglowej dla chemikaliów 
wysokowartościowych i paliw 
alternatywnych.

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Przykład zbyt szczegółowy, mogący wpłynąć na przyszłe ukierunkowanie badań.

Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe w zakresie Działania badawczo-rozwojowe w zakresie 
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nowych i innowacyjnych technik i 
systemów.

nowych i innowacyjnych technik produkcji 
materiałów, części i systemów.

Or. en

Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań oraz badania w zakresie 
zachowań konsumentów ograniczające
zapotrzebowanie na energię i ułatwiające
produkcję niskoemisyjną.

Rozwijanie nowych materiałów, części,
produktów i zastosowań zmniejszających
zapotrzebowanie na energię i
ułatwiających produkcję niskoemisyjną.

Or. en

Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (e) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie wzornictwa i rozwój 
technologii konwergencyjnych w celu 
tworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym ochrona materiałów 
mających wartość historyczną lub 
kulturalną.

Opracowanie wzornictwa i rozwój 
technologii konwergencyjnych w celu 
tworzenia nowych możliwości 
biznesowych opartych na nowatorskich 
materiałach.

Or. en

Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) Optymalizacja wykorzystania 
materiałów

skreślona
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Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych 
podejść do modeli biznesowych.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst już zawarty w innych częściach dokumentu.

Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak biologia 
syntetyczna, bioinformatyka i biologia 
systemowa, niosących ze sobą wielką 
obietnicę opracowania zupełnie 
nowatorskich zastosowań.

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak biologia 
syntetyczna, bioinformatyka i biologia 
systemowa, niosących ze sobą wielką 
obietnicę opracowania zupełnie 
nowatorskich produktów, zastosowań i 
technologii.

Or. en

Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój biotechnologii przemysłowej w 
celu tworzenia konkurencyjnych 
produktów i procesów przemysłowych (np. 
w branży chemicznej, opieki zdrowotnej, 
górnictwa, energetycznej, papierniczej, 
tekstylnej, skrobi, przetwarzaniu żywności) 
oraz jego wymiar środowiskowy.

Rozwój biotechnologii przemysłowej w 
celu tworzenia konkurencyjnych 
materiałów, produktów i zrównoważonych 
procesów przemysłowych (np. 
chemikaliów, opieki zdrowotnej, 
górnictwa, energetycznej, papierniczej, 
tekstylnej, skrobi, przetwarzaniu żywności) 
oraz jego wymiar środowiskowy i 
zdrowotny.

Or. en
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Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych i platform 
komórkowych) w celu wzmacniania 
wiodącej pozycji i zwiększania przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
mających wpływ na gospodarkę. Podejście 
to może jeszcze bardziej zwiększyć 
potencjał nowatorskich MŚP i znacznie 
zmniejszyć czas wejścia na rynek.

Or. en

Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %. 
Ponadto badania w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w Unii są rozdrobnione w 
programach krajowych kilku państw 
członkowskich. Aby utrzymać przewagę 
konkurencyjną i technologiczną niezbędne 
są działania na szczeblu unijnym 
koordynujące badania w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej, promujące udział 
naukowców ze wszystkich państw 
członkowskich oraz usuwające bariery dla 
wspólnych projektów badawczych w 

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %. 
Ponadto badania w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w Unii są ujęte w programach 
krajowych państw członkowskich. Aby 
utrzymać przewagę konkurencyjną i 
technologiczną niezbędne są działania na 
szczeblu unijnym koordynujące badania w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej, 
promujące udział naukowców ze 
wszystkich państw członkowskich oraz 
usuwające bariery dla wspólnych 
projektów badawczych w dziedzinie 
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dziedzinie przestrzeni kosmicznej ponad 
granicami państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 
Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto informacje 
przekazywane przez europejskie satelity 
będą zapewniać coraz większy potencjał 
dalszego rozwoju satelitarnych, 
innowacyjnych usług niższego szczebla. 
Jest to typowy sektor działalności MŚP, 
który powinien być wspierany środkami w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu osiągnięcia pełnych korzyści 
związanych z możliwościami dostępnymi 
w tej dziedzinie, w szczególności w 
związku ze znacznymi inwestycjami 
poczynionymi w ramach dwóch inicjatyw 
przewodnich Unii – Galileo i GMES.

przestrzeni kosmicznej ponad granicami 
państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 
Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto informacje 
przekazywane przez europejskie satelity 
będą zapewniać coraz większy potencjał 
dalszego rozwoju satelitarnych, 
innowacyjnych usług niższego szczebla. 
Jest to typowy sektor działalności MŚP, 
który powinien być wspierany środkami w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu osiągnięcia pełnych korzyści 
związanych z możliwościami dostępnymi 
w tej dziedzinie, w szczególności w 
związku ze znacznymi inwestycjami 
poczynionymi w ramach dwóch inicjatyw 
przewodnich Unii – Galileo i GMES.

Or. en

Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiąże się to z zabezpieczeniem i 
rozwinięciem odznaczającego się 
konkurencyjnością i przedsiębiorczością 
przemysłu kosmicznego w połączeniu ze 
światowej klasy społecznością specjalistów 
ds. badań w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, w celu utrzymania wiodącej 
pozycji Europy i niezależności w zakresie 
technologii kosmicznej, wspierania 
innowacji w sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Wiąże się to z zabezpieczeniem i 
rozwinięciem odznaczającego się 
konkurencyjnością, czystością i 
przedsiębiorczością przemysłu 
kosmicznego w połączeniu ze światowej 
klasy społecznością specjalistów ds. badań 
w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, w 
celu utrzymania wiodącej pozycji Europy i 
niezależności w zakresie technologii 
kosmicznej, wspierania innowacji w 
sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
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teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zwraca uwagę na potrzebę poprawy w zakresie ochrony środowiska w sektorze 
badań kosmicznych.

Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi oraz wkład Europy w GMES, 
europejski program nawigacji satelitarnej 
Galileo lub IPCC w odniesieniu do kwestii 
dotyczących zmiany klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Większa jednoznaczność, jeżeli chodzi o związek między programem „Horyzont 2020” a 
kluczowymi projektami unijnymi w zakresie przestrzeni kosmicznej, w szczególność GMES, a 
także związek między GMES a Globalną Siecią Systemów Obserwacji Ziemi.

Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto banki zwykle nie są w stanie 
wycenić aktywów wiedzy, takich jak 
własność intelektualna, w związku z czym 
często nie są skłonne do inwestowania w 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
opartą na wiedzy. W rezultacie wiele 
innowacyjnych przedsiębiorstw o 
ugruntowanej pozycji, tak dużych, jak i 
małych, nie może uzyskać pożyczek na 
obarczone wyższym ryzykiem działania w 
zakresie badań naukowych i innowacji.

Ponadto banki zwykle nie są w stanie 
wycenić aktywów wiedzy, takich jak 
własność intelektualna, w związku z czym 
często nie są skłonne do inwestowania w 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
opartą na wiedzy. W rezultacie wiele 
innowacyjnych przedsiębiorstw o 
ugruntowanej pozycji, tak dużych, jak i 
małych, nie może uzyskać pożyczek na 
obarczone wyższym ryzykiem działania w 
zakresie badań naukowych i innowacji.
Europejski Bank Inwestycyjny, 
zarządzający instrumentem finansowania 
dłużnego w imieniu Komisji, będzie
dysponował mandatem do udzielania 
pożyczek na projekty obarczone wysokim 
ryzykiem technologicznym, a nie jedynie 
do oferowania kredytów na 
korzystniejszych warunkach niż rynkowe 
na projekty o niskim ryzyku 
technologicznym. W dziedzinie energetyki 
instrument finansowania dłużnego będzie 
dotyczył projektów obarczonych 
przeciętnie wyższym ryzykiem 
technologicznym niż projekty 
finansowane za pomocą mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka 
w ramach siódmego programu ramowego. 
Dostępne będzie finansowanie w formie 
niezabezpieczonych kredytów. 

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka zwykle finansował demonstracje 
technologii energetycznej o stosunkowo niskim ryzyku. Nowy instrument powinien finansować 
bardziej ryzykowne projekty. MŚP o niewielkiej sumie bilansowej mogą potrzebować 
niezabezpieczonych kredytów, aby zrealizować swoje ambicje, jeżeli chodzi o rozwój, na 
wczesnym etapie działalności.

Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problematyka ta dotyka także w sposób 
szczególny procesów przekazywania 
wiedzy i technologii między sferą 
publiczną, w której prowadzi się badania 
na uniwersytetach i w ośrodkach 
badawczych, a przedsiębiorstwami, 
w których wymagane jest udowodnienie –
za pomocą odpowiedniej weryfikacji 
projektu – innowacyjnego potencjału, jaki 
wiedza i technologia będące przedmiotem 
transferu wnoszą na rynek. 

Or. es

Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
wysokim potencjale doskonałości.

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
wysokim ryzyku, lecz również o wysokim 
potencjale doskonałości.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wspierać w szczególności innowacje o wysokim ryzyku/wysokich zyskach, 
które często prowadzą do bardziej radykalnych, rewolucyjnych innowacji, a które mają 
trudności z uzyskaniem finansowania od tradycyjnych pośredników finansowych.
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Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (a) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zważywszy, że jednym z celów programu 
„Horyzont 2020” jest zmniejszenie luki 
istniejącej między badaniami i rozwojem a 
innowacjami, sprzyjając pojawianiu się na 
rynku nowych lub ulepszonych produktów 
i usług oraz uwzględniając krytyczną rolę
fazy weryfikacji projektu w procesie 
transferu wiedzy, wprowadzone zostaną 
mechanizmy umożliwiające finansowanie 
fazy weryfikacji projektu, niezbędnej dla 
potwierdzenia znaczenia, roli i przyszłego 
innowacyjnego wpływu wyników badania 
lub wynalazku będącego obiektem 
transferu.

Or. es

Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Faza weryfikacji projektu wspiera procesy 
transferu wiedzy i technologii na etapach 
poprzedzających fazę wprowadzania do 
produkcji, w celu weryfikacji lub, w razie 
potrzeby, zwiększenia innowacyjnego 
wpływu danego transferu na rynek, co 
zredukuje niepewność i ryzyko 
nieodłącznie związane ze stosowaniem 
w produkcji wyników badań i wynalazków 
powstałych w sferze badań ze środków 
publicznych.

Or. es
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Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem proponowanych działań jest 
uzupełnienie krajowej i regionalnej 
polityki i programów w zakresie innowacji 
w biznesie, wspieranie współpracy między 
MŚP a innymi podmiotami 
zainteresowanymi innowacjami, eliminacja 
luki między badaniami 
naukowymi/działalnością rozwojową a 
udanym wprowadzeniem na rynek, 
stworzenie bardziej sprzyjającego 
innowacjom otoczenia biznesu, w tym 
środki w zakresie popytu, oraz wsparcie 
uwzględniające zmieniający się charakter 
procesu innowacji, nowe technologie, 
rynki i modele biznesowe.

Celem proponowanych działań jest 
uzupełnienie krajowej i regionalnej 
polityki i programów w zakresie innowacji 
w biznesie, wspieranie współpracy między 
MŚP a innymi podmiotami 
zainteresowanymi innowacjami, eliminacja 
luki między badaniami 
naukowymi/działalnością rozwojową 
a udanym wprowadzeniem na rynek, 
stworzenie bardziej sprzyjającego 
innowacjom otoczenia biznesu, w tym 
środki w zakresie popytu oraz środki 
mające na celu zachęcanie do transferu 
wyników badań prowadzonych w domenie 
publicznej do struktur produkcyjnych, 
oraz wsparcie uwzględniające zmieniający 
się charakter procesu innowacji, nowe 
technologie, rynki i modele biznesowe.

Or. es

Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnictwo w działaniach Unii w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
wzmacnia zdolności MŚP pod względem 
badań i rozwoju oraz technologii, zwiększa 
ich możliwości generowania, 
absorbowania i użycia nowej wiedzy, 
usprawnia gospodarcze wykorzystanie 
nowych rozwiązań, sprzyja innowacjom w 
zakresie produktów, usług i modeli 
biznesowych, promuje działalność 
gospodarczą na większych rynkach oraz 
umiędzynaradawia sieci wiedzy MŚP.
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Uczestnictwo w działaniach Unii 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
wzmacnia zdolności MŚP pod względem 
badań i rozwoju oraz technologii, zwiększa 
ich możliwości generowania, 
absorbowania i użycia nowej wiedzy, 
usprawnia gospodarcze wykorzystanie 
nowych rozwiązań, sprzyja innowacjom 
w zakresie produktów, usług i modeli 
biznesowych, promuje działalność 
gospodarczą na większych rynkach oraz 
umiędzynaradawia sieci wiedzy MŚP.
Małe i średnie przedsiębiorstwa 
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odznaczające się sprawnym zarządzaniem 
innowacjami, a zatem często 
wykorzystujące wiedzę specjalistyczną i 
umiejętności z zewnątrz, osiągają lepsze 
wyniki.

odznaczające się sprawnym zarządzaniem 
innowacjami, a zatem często 
wykorzystujące wiedzę specjalistyczną 
i umiejętności z zewnątrz, osiągają lepsze 
wyniki. MŚP także odgrywają kluczową 
rolę jako odbiorcy i adresaci procesów 
transferu technologii i wiedzy, 
przyczyniając się do wprowadzania na 
rynek innowacji pochodzących z badań 
prowadzonych na uniwersytetach 
i w publicznych ośrodkach badawczych.

Or. es

Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych 
i społecznych, przy założeniu, że każde 
z tych działań ma wyraźną wartość 
dodaną dla Unii. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny. Instrument ten zapewni znak 
jakości MŚP, które osiągnęły sukces, z 
myślą o ich uczestnictwie w procedurze 
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udzielania zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować instrument 
MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę.

skreślony

Or. en

Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) Wspierać transfer wiedzy 
i technologii między badaniami 
prowadzonymi w sferze publicznej 
i rynkiem.
Wspieranie procesów transferu między 
sferą badań ze środków publicznych 
i innowacyjnymi MŚP jako skuteczny 
mechanizm transferu na rynek wyników 
badań i wynalazków powstałych na 
uniwersytetach i w ośrodkach 
badawczych.

Or. es

Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 
zapobiegania dla wszystkich kategorii 
wiekowych, przy czym oczekuje się, że 
liczba Europejczyków w wieku ponad 65 
lat niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. 
do 151 mln do 2060 r., a mających ponad 
80 lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 
do 61 mln. Obniżenie tych kosztów lub 
utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
zdrowia i dobrostanu przez całe życie, a co 
za tym idzie od skutecznego zapobiegania 
chorobom i niepełnosprawności, ich 
leczenia i zarządzania nimi.

Koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 
zapobiegania dla wszystkich kategorii 
wiekowych, przy czym oczekuje się, że 
liczba Europejczyków w wieku ponad 65 
lat niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. 
do 151 mln do 2060 r., a mających ponad 
80 lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 
do 61 mln. Obniżenie tych kosztów lub 
utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
zdrowia i dobrostanu przez całe życie, a co 
za tym idzie od skutecznego zapobiegania 
chorobom i niepełnosprawności, ich 
leczenia i zarządzania nimi. Stopniowy 
rozwój, oparty wyłącznie na obecnym 
stanie wiedzy, nie spełni tych potrzeb; 
należy szukać i wdrażać nowe, radykalne 
idee i nową wiedzę. Aby sprostać tym 
wyzwaniom, potrzebna będzie ścisła 
współpraca między ośrodkami 
akademickimi, przemysłem, podmiotami 
świadczącymi usługi opieki zdrowotnej i 
agencjami regulacyjnymi.

Or. en

Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewlekłe choroby, takie jak choroby 
układu krążenia, rak, cukrzyca, zaburzenia 
neurologiczne i psychiczne, nadwaga i 
otyłość oraz różne ograniczenia 
funkcjonalne to główne przyczyny 
niepełnosprawności, złego stanu zdrowia i 
przedwczesnej śmierci, wiążące się z 
dużymi kosztami społecznymi i 

Przewlekłe choroby, takie jak choroby 
układu krążenia, rak, cukrzyca, choroby 
układu oddechowego, zaburzenia 
neurologiczne i psychiczne, nadwaga i 
otyłość oraz różne ograniczenia 
funkcjonalne to główne przyczyny 
niepełnosprawności, złego stanu zdrowia i 
przedwczesnej śmierci, wiążące się z 
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gospodarczymi. dużymi kosztami społecznymi i 
gospodarczymi.

Or. en

Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 
27 mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.
Sama tylko depresja dotyka według 
szacunków 165 mln osób w Unii, co 
przekłada się kwotę 118 mld EUR (61% to 
koszty pośrednie zwolnień lekarskich 
i obniżonej produktywności). 

Or. es

Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby rzadkie to zaburzenia o niskiej 
częstości występowania, ale o wysokiej 
śmiertelności, co przekłada się na wysoki 
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współczynnik przedwczesnych zgonów 
milionów europejskich dzieci. Jednak 
niska częstość powoduje, że prowadzi się 
mało badań w dziedzinie sierocych 
produktów leczniczych nad opracowaniem 
metod leczenia takich chorób.

Or. es

Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w związku z 
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz zapewnić 
wszystkim Europejczykom dostęp do 
systemów skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej.

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w związku z
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia (np. istnieje 
ogromne zapotrzebowanie na terapię w 
przypadku chorób rzadkich, zaniedbanych 
oraz chorób autoimmunologicznych) oraz 
zapewnić wszystkim Europejczykom 
dostęp do systemów skutecznej i 
kompetentnej opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Miliony ludzi wciąż umierają co roku na choroby związane z ubóstwem, ale także na 
biegunkowe i zaniedbane choroby tropikalne. Nazywa się je „chorobami związanymi z 
ubóstwem” lub „chorobami zaniedbanymi”, ponieważ występują w najbiedniejszych i 
najbardziej zmarginalizowanych środowiskach. Dotyczy to również chorób rzadkich, z 
których mniej niż 300 stanowi przedmiot zainteresowania przemysłu farmaceutycznego ze 
względu na ograniczony obszar występowania i/lub potencjał komercyjny. W rezultacie nie 
prowadzi się działalności badawczo-rozwojowej w celu zapobiegania, diagnozowania i 
leczenia takich chorób.

Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych i skutecznych produktach, 
strategiach, interwencjach i usługach. 
Ponadto znaczenie tych wyzwań w całej 
Europie, a w wielu przypadkach także w 
skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami.

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych i skutecznych produktach, 
strategiach, interwencjach i usługach. 
Ponadto znaczenie tych wyzwań w całej 
Europie, a w wielu przypadkach także w 
skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie 
międzynarodowej współpracy między 
wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami, w tym 
zdolności badawczo-rozwojowych w 
obszarach endemicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Postęp naukowy w obszarze biomedycyny zapewnił bezprecedensowe możliwości rozwoju 
skutecznych i niedrogich narzędzi służących rozwiązaniu światowych problemów 
zdrowotnych. Wciąż istnieje zapotrzebowanie na nowe produkty farmaceutyczne służące 
diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu chorób związanych z ubóstwem i chorób 
zaniedbanych. Odkrycie szczepionki na HIV/AIDS i malarię, opracowanie nowych produktów 
służących prewencji, skuteczniejsza diagnostyka gruźlicy oraz poprawa w zakresie leczenia 
leiszmaniozy lub śpiączki afrykańskiej, przyczyniłyby się znacznie do poprawy zdrowia ludzi. 

Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Także złożoność wyzwania i wzajemne 
powiązania między jego składnikami 
wymagają reakcji na poziomie 
europejskim. Wiele podejść, narzędzi i 
technologii znajduje zastosowanie w 

Także złożoność wyzwania i wzajemne 
powiązania między jego składnikami 
wymagają reakcji na poziomie 
europejskim. Wiele podejść, narzędzi i 
technologii znajduje zastosowanie w 
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różnych obszarach badań naukowych i 
innowacji związanych z tym wyzwaniem, a 
najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to 
opracowania długoterminowych kohort i 
prowadzenia badań klinicznych, 
klinicznego wykorzystania technologii „-
omicznych” lub rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 
ich praktycznego zastosowania w opiece 
zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-
zdrowia. Wymogi poszczególnych 
populacji najskuteczniej zaspokaja się 
również w sposób zintegrowany, np. w 
przypadku stratyfikowanych i/lub 
spersonalizowanych usług medycznych, 
leczenia rzadkich chorób oraz dostarczania 
rozwiązań umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.

różnych obszarach badań naukowych i 
innowacji związanych z tym wyzwaniem, a 
najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to 
zrozumienia molekularnej podstawy 
chorób, identyfikacji innowacyjnych 
strategii terapeutycznych i nowatorskich 
systemów modelowych, 
multidyscyplinarnego zastosowania 
wiedzy z zakresu fizyki, chemii i biologii 
systemowej do kontroli zdrowia, 
opracowania długoterminowych kohort i 
prowadzenia badań klinicznych, 
klinicznego wykorzystania technologii „-
omicznych” lub rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 
ich praktycznego zastosowania w opiece 
zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-
zdrowia Wymogi poszczególnych 
populacji najskuteczniej zaspokaja się 
również w sposób zintegrowany, np. w 
przypadku stratyfikowanych i/lub 
spersonalizowanych usług medycznych, 
leczenia chorób związanych z ubóstwem, 
zaniedbanych i rzadkich oraz dostarczania 
rozwiązań umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż ludzie w krajach rozwijających się stanowią 90% ludzi zapadających na choroby na 
świecie, na ich leczenie przeznacza się zaledwie 10% światowych wydatków na ochronę 
zdrowia. W latach 1975-2000 z 1 395 leków opracowanych w tym czasie zaledwie 16 
dotyczyło chorób, które głównie dotyczą ludności w krajach rozwijających się. Dlatego należy 
koniecznie zlikwidować te luki badawcze i opracować lepsze i lepiej dostosowane sposoby 
leczenia tych chorób.

Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalizacja wpływu oddziaływania na 
poziomie Unii wymaga wsparcia pełnego 

Maksymalizacja wpływu oddziaływania na 
poziomie Unii wymaga wsparcia pełnego 
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zakresu działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji: od podstawowych 
badań naukowych po przełożenie wiedzy 
na wielkoskalowe próby i demonstracje, 
pozyskanie prywatnych inwestycji, 
publiczne i przedkomercyjne zamówienia 
na nowe produkty, usługi, skalowalne 
rozwiązania, które są, w razie potrzeby, 
interoperacyjne, wspierane 
zdefiniowanymi normami i/lub wspólnymi 
wytycznymi. Taki skoordynowany 
europejski wysiłek przyczyni się do 
trwającego rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej. W stosownych 
przypadkach będzie się on zazębiał z 
działaniami prowadzonymi w kontekście 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu” i 
Europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu.

zakresu działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji: od podstawowych 
badań naukowych po przełożenie 
podstawowej wiedzy dotyczącej danej 
choroby na nowe terapie, wielkoskalowe 
próby i demonstracje, pozyskanie 
prywatnych inwestycji, publiczne i 
przedkomercyjne zamówienia na nowe 
produkty, usługi, skalowalne rozwiązania, 
które są, w razie potrzeby, interoperacyjne, 
wspierane zdefiniowanymi normami i/lub 
wspólnymi wytycznymi. Aby wesprzeć 
strategiczną koordynację badań i 
innowacji w zakresie zdrowia w ramach 
programu „Horyzont 2020” oraz aby 
propagować międzynarodowe badania 
medyczne, powołana zostanie Sektorowa 
Rada Sterujące ds. Zdrowia. Ta 
koordynacja może zostać rozszerzona na 
inne programy i instrumenty związane z 
tym wyzwaniem. Taki skoordynowany 
europejski wysiłek zwiększy możliwości 
naukowe i ludzkie w zakresie badań w 
dziedzinie zdrowia oraz przyczyni się do 
trwającego rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej. W stosownych 
przypadkach będzie się on zazębiał z 
działaniami prowadzonymi w kontekście 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu” i 
Europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyjąć podejście zorientowane na wyzwanie, potrzebne jest skoordynowane planowanie 
strategiczne działań w zakresie badań naukowych i innowacji. Dzięki koordynacji można 
zaradzić fragmentacji oraz poprawić wykorzystanie zasobów technologicznych i 
infrastrukturalnych przez całą społeczność naukową w odniesieniu do tego wyzwania.

Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udane działania w zakresie zapobiegania 
chorobom, niepełnosprawności i 
ograniczonej funkcjonalności, zarządzania 
nimi, leczenia i terapii, bazują na 
fundamentalnym zrozumieniu ich 
przyczyn, procesów i skutków, a także 
czynników sprzyjających zdrowiu i 
dobrostanowi. Skuteczna wymiana danych 
i powiązanie takich danych z 
prowadzonymi na dużą skalę badaniami 
kohortowymi również ma podstawowe 
znaczenie, tak samo jak przełożenie 
wyników badań naukowych na praktykę 
kliniczną, w szczególności poprzez badania 
kliniczne.

Udane działania w zakresie zapobiegania 
chorobom, niepełnosprawności i 
ograniczonej funkcjonalności, zarządzania 
nimi, leczenia i terapii, bazują na 
fundamentalnym zrozumieniu ich 
przyczyn, procesów i skutków, a także 
czynników sprzyjających zdrowiu i 
dobrostanowi. Skuteczna wymiana danych, 
znormalizowane przetwarzanie danych i 
powiązanie takich danych z prowadzonymi 
na dużą skalę badaniami kohortowymi 
również ma podstawowe znaczenie, tak 
samo jak przełożenie wyników badań 
naukowych na praktykę kliniczną, w 
szczególności poprzez badania kliniczne.

Or. en

Uzasadnienie

Normalizacja jest potrzebna, aby umożliwić skuteczną wymianę i skuteczne wykorzystywanie 
danych.

Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby związane z ubóstwem i choroby 
zaniedbane stanowią globalne zagrożenie, 
a lukom badawczym należy zaradzić 
poprzez innowacje ukierunkowane na 
potrzeby pacjentów. Nawrót dawnych 
chorób zakaźnych, w tym gruźlicy, na 
terenie Europy oraz większa częstość 
występowania w krajach rozwiniętych 
chorób, którym można zapobiegać dzięki 
szczepieniom, a także rosnący problem 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe w dalszym 
stopniu podkreśla konieczność 
kompleksowego podejścia do badań i 
rozwoju oraz większego wsparcia 



PR\905549PL.doc 107/158 PE489.637v02-00

PL

publicznego w zakresie tych chorób, które 
co roku zabijają miliony ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Apelowano o to w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie poważnych i zaniedbanych 
chorób w krajach rozwijających się (2005/2047(INI)). Ponadto wg WHO w Europie 
Zachodniej „rozprzestrzenia się w alarmującym tempie” gruźlica wielolekooporna (MDR-
TB) i gruźlica szeroko lekooporna (XDR-TB).

Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie
chorób i udoskonalenie diagnostyki, rozwój
skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się,
aktywne życie niezależne i wspomagane,
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji,
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienia czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników
genetycznych, patogennych,
środowiskowych, związanych z klimatem i 
ubóstwem); usprawnienia promocji 
zdrowia i zapobiegania chorobom,
zrozumienia podstaw chorób i
udoskonalenia diagnostyki; rozwoju
skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienia oceny 
podatności na choroby; poprawy sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości;
opracowania nowych i skuteczniejszych 
szczepionek i leków; stosowania leków in 
silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania; rozwoju 
dostosowanych terapii i leczenia chorób;
wykorzystania wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalnych działań 
innowacyjnych obejmujących aspekty 
psychospołeczne; poprawy procedur 
regulacyjnych i wspierania działań 
związanych z dostępem; lepszego
gromadzenia i wykorzystania danych 
medycznych; znormalizowanych technik 
analizy danych; zdrowego i aktywnego
starzenia się; aktywnego życia 
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i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

niezależnego i wspomaganego;
upodmiotowienia jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia; promowania zintegrowanej 
opieki; udoskonalenia narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji;
optymalizacji wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz
zmniejszenia rozbieżności i nierówności
pod względem zdrowia poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjnych technologii i podejść.
Wszystkie te działania uwzględniają 
należycie analizę pod kątem płci 
społeczno-kulturowej i płci. Wykorzystują 
one w pełni możliwości w zakresie 
autentycznie międzydyscyplinarnego 
podejścia łączącego wiedzę w zakresie 
wszystkich sześciu wyzwań i innych 
filarów dla zapewnienia trwałych 
rozwiązań w tej dziedzinie. Należy 
zachęcać do aktywnego zaangażowania 
pracowników służby zdrowia, aby 
zagwarantować szybkie upowszechnienie i 
wdrażanie wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz czynników środowiskowych ważnymi czynnikami warunkującymi stan zdrowia są: 
status społeczny i płeć społeczno-kulturowa. Np. ludzie ubodzy mają często słabsze zdrowie z 
wielorakich powodów (jak dostęp do opieki zdrowotnej, narażenie na niezdrowe warunki 
życia, niedożywienie itp.).

Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, zdrowe i 
zrównoważone badania morskie oraz 
gospodarka ekologiczna
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Or. en

Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości oraz zdrowej żywności 
oraz innych bioproduktów, poprzez 
opracowanie wydajnych, 
zasobooszczędnych systemów produkcji 
podstawowej i przetwarzania żywności, na 
ochronie powiązanych usług 
ekosystemowych oraz konkurencyjnych i 
niskoemisyjnych łańcuchów dostaw.
Przyczyni się do szybszego przejścia na 
zrównoważoną europejską gospodarkę 
ekologiczną.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na obecne nawyki żywieniowe zdrowa żywność ma coraz większe znaczenie dla 
poprawy standardów zdrowia i zmniejszenia zagrożeń w Europie. Poza tym przetwarzanie 
żywności jest jednym z elementów procesu produkcji żywności i dlatego należy je uwzględnić.

Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego, morskiego i
wodnego oraz ich przekształcenie w 
żywność, bioprodukty i bioenergię, a także 
powiązane dobra publiczne, zapewni 
wysoką europejską wartość dodaną.
Zarządzana w zrównoważony sposób, 
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wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii.
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

może ograniczyć wpływ na środowisko 
wywierany przez produkcję podstawową i 
cały łańcuch dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii.
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
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rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie 
zdrowia roślin, strategią w zakresie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 
oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja badań naukowych i innowacji z 
powiązaną polityką Unii wydatnie 
zwiększy ich europejską wartość dodaną, 
zapewni efekt dźwigni, zwiększy znaczenie
społeczne i ułatwi dalszy rozwój 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie 
zdrowia roślin, strategią w zakresie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 
oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja pełnego cyklu – od 
podstawowych badań naukowych do
innowacji – z powiązaną polityką Unii 
wydatnie zwiększy ich europejską wartość 
dodaną, zapewni efekt dźwigni, zwiększy 
znaczenie społeczne, zapewni zdrowe 
produkty żywnościowe i ułatwi dalszy 
rozwój zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

Or. en

Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (a) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo (a) Zrównoważone rolnictwo, w tym 
hodowla zwierząt, i leśnictwo

Or. en
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Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (c) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Uwolnienie potencjału wodnych 
zasobów biologicznych

(c) Uwolnienie potencjału rybołówstwa,
akwakultury i biotechnologii morskich

Or. en

Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Przekrojowe badania morskie
Eksploatacja żywych i nieożywionych 
zasobów morskich oraz wykorzystywanie 
różnych źródeł energii morskiej i szerokie 
spektrum sposobów wykorzystywania 
mórz rodzi przekrojowe wyzwania 
naukowe i technologiczne. Morza i 
oceany odgrywają też kluczową rolę w 
regulowaniu klimatu, ale są pod 
poważnym wpływem lądowej, przybrzeżnej 
i morskiej działalności człowieka oraz 
zmiany klimatu. Ogólnym celem jest 
rozwój przekrojowej morskiej wiedzy 
naukowo-technicznej z myślą o 
odblokowaniu potencjału „niebieskiego 
wzrostu” w szeregu sektorów morskich, z 
jednoczesnym zwróceniem uwagi na 
ochronę środowiska i dostosowanie do 
zmiany klimatu. To skoordynowane 
podejście strategiczne do badań morskich 
w ramach wszystkich wyzwań i filarów 
programu „Horyzont 2020” będzie także 
wspierać wdrażanie odnośnej polityki Unii 
celem realizacji głównych założeń 
„niebieskiego wzrostu”.

Or. en
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Uzasadnienie

Skoordynowane podejście strategiczne do badań morskich w ramach wszystkich wyzwań i 
filarów programu „Horyzont 2020” jest potrzebne do zagwarantowania długofalowego 
planowania zobowiązań i koordynacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi 
podmiotami oraz pilnie konieczne, aby przyczynić się do realizacji głównych założeń 
zintegrowanej polityki morskiej UE dotyczących „niebieskiego wzrostu” oraz do osiągnięcia 
celów strategii UE na rzecz badań morskich.

Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95%. Ponadto w 2020 r. 
20% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20%. Osiągnięcie tych celów 
będzie wymagać przebudowy systemu 
energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80% na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80% 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5% PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95%. Ponadto w 2020 r. 
20% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20%. Do 2050 r. należy 
osiągnąć ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95%. Wszystkie 
scenariusze dekarbonizacji zawarte w 
strategii na rzecz energii niskoemisyjnej 
do roku 2050 pokazują, że technologie 
wykorzystujące energię ze źródeł 
odnawialnych będą mieć w połowie wieku 
największy udział wśród technologii 
dostaw energii. Dlatego właściwym 
krokiem jest przeznaczenie dwóch trzecich 
budżetu w ramach niniejszego wyzwania 
na badania naukowe i innowacje w 
zakresie energii odnawialnych. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia 
niskoemisyjnego profilu, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80% na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80% 



PE489.637v02-00 114/158 PR\905549PL.doc

PL

wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5% PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat.
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności.
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem działania 
państw członkowskich, skupiając się na 
działaniach oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych.
Działania na poziomie UE będą również 
służyć wsparciu długoterminowych 
programów odznaczających się wysokim 
ryzykiem i dużymi kosztami, które są poza 
zasięgiem pojedynczych państw 
członkowskich, łączeniu wysiłków w celu 

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat.
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności.
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem działania 
państw członkowskich, skupiając się na 
działaniach oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych, oraz 
powinno skupić się na wspieraniu 
projektów realizowanych pomiędzy 
partnerami z różnych krajów, którzy chcą 
współpracować. Działania na poziomie UE 
będą również służyć wsparciu 
długoterminowych programów 
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ograniczenia ryzyka inwestycji w 
prowadzone na dużą skalę projekty, takie 
jak demonstracja przemysłowa, oraz 
rozwijaniu ogólnoeuropejskich, 
interoperacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
energetyki.

odznaczających się wysokim ryzykiem i 
dużymi kosztami, które są poza zasięgiem 
pojedynczych państw członkowskich, 
łączeniu wysiłków w celu ograniczenia 
ryzyka inwestycji w prowadzone na dużą 
skalę projekty, takie jak demonstracja 
przemysłowa, oraz rozwijaniu 
ogólnoeuropejskich, interoperacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie energetyki.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy finansowania badań w państwach członkowskich są słabo przygotowane do 
finansowania projektów międzynarodowych (np. istnieją niejednolite harmonogramy 
procedur, różne kryteria oceny, różny zakres programów lub odmienne ich zasady). Wielce 
pożądany jest mechanizm finansowania badań lub innowacji obejmujących współpracę 
ponadgraniczną. Administrowanie takim programem jest niemal z definicji zadaniem, którym 
należy zarządzać na szczeblu UE.

Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa. Ów system transportowy 
uwzględnia filozofię „zdrowego starzenia 
się”, przynosząc korzyść wszystkim, 
niezależnie od wieku, płci i 
niepełnosprawności, ale mając na uwadze 
wymiar projektowania uniwersalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Badania wykazały, że m.in. praca, struktura rodzinna i kultura wpływają na sposób 
poruszania się obywateli po mieście. Dlatego też dla realizacji takiego europejskiego systemu 
transportowego kluczowe są różne czynniki decydujące o sposobie przemieszczania się, jak 
płeć społeczno-kulturowa, wiek, kultura i sytuacja ekonomiczna.
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Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności i 
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”,
przyspieszeniu rozwiązań intermodalnych 
dla pasażerów (bilety intermodalne); 
zwiększeniu intermodalności i 
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania
oraz znacznym ograniczeniu wypadków
(np. poprzez poprawę komunikacji między 
infrastrukturą, zarządami dróg i 
pojazdami dzięki inteligentnym systemom, 
a także lepsze zrozumienie zachowania 
uczestników ruchu celem udoskonalenia 
rozwiązań technologicznych w pojazdach i 
zwiększenia pierwszo- i drugorzędnego 
bezpieczeństwa na drogach) oraz wpływu 
zagrożeń dla bezpieczeństwa (np. poprzez 
opracowanie niezawodnych systemów 
wykrywania zagrożeń w lotnictwie oraz 
rozwój urządzeń rejestrujących dla 
bezpieczeństwa morskiego).

Or. en

Uzasadnienie

Intermodalność ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia europejskich systemów 
transportowych. W konsekwencji należy zapewnić użytkownikom łatwe i innowacyjne 
rozwiązania celem zwiększenia trwałości i rozwoju systemu.

Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Inteligentna logistyka
Celem jest pogodzenie nowych, 
zmieniających się zachowań 
konsumentów z efektywnym łańcuchem 
dostaw zasobów i optymalną dystrybucją 
towarów na ostatnim odcinku.
Działania powinny skupić się na lepszym 
zrozumieniu wpływu nowych i przyszłych 
zachowań konsumentów i logistyki 
miejskiego transportu, ruchu i jego 
zagęszczenia; na rozwoju nowych 
narzędzi informatycznych i zarządzania 
logistyką poprzez usprawnienie 
informacyjnych systemów zarządzania i 
śledzenia przepływu towarów w czasie 
rzeczywistym oraz integrację i 
komunikację w pojazdach i na poziomie 
infrastruktury; na opracowaniu 
niekonwencjonalnych systemów 
dystrybucji towarów; na rozwoju 
konkurencyjnych rozwiązań 
intermodalnych dla łańcucha dostaw i 
platform logistycznych, usprawniających 
przepływ towarów.

Or. en

Uzasadnienie

Inteligentna logistyka będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskich systemów 
transportowych i jako taka musi być uwzględniona w ramach niniejszego wyzwania jako linia 
działań.

Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, zmiany w 
cyrkulacji oceanów, wzrost temperatury 
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jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40% 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

wody morskiej, topnienie lodowców w 
Arktyce, degradacja gleby i jej 
wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40% 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w cyrkulacji oceanów i wzrost temperatury wody morskiej mogą mieć istotny i 
niepożądany wpływ na środowisko.

Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Innowacje w tych 
dziedzinach zapewnią możliwości wzrostu 
i miejsc pracy, a także innowacyjne 

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Wyzwania dotyczące wody 
obejmują jej wykorzystanie w środowisku 
wiejskim, miejskim i przemysłowym oraz 
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rozwiązania w zakresie nauki, technologii, 
gospodarki, polityki i zarządzania. W tym 
celu prowadzone są prace nad utworzeniem
europejskiego partnerstwa innowacji w 
dziedzinie surowców.

ochronę ekosystemów wodnych. 
Innowacje w tych dziedzinach zapewnią 
możliwości wzrostu i miejsc pracy, a także 
innowacyjne rozwiązania w zakresie nauki, 
technologii, gospodarki, polityki i 
zarządzania. W tym celu prowadzone są 
prace nad utworzeniem europejskich 
partnerstw innowacyjnych w dziedzinie
efektywnego korzystania z wody i
surowców.

Or. en

Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi zapewniającego równowagę 
między ograniczonymi zasobami a 
potrzebami społeczeństwa i gospodarki.
Działania będą się koncentrowały na:
pogłębieniu naszego zrozumienia 
funkcjonowania ekosystemów, ich 
interakcji z systemami społecznymi oraz 
roli w podtrzymywaniu gospodarki i 
ludzkiego dobrostanu, a także zapewnieniu 
wiedzy i narzędzi na potrzeby skutecznego 
procesu decyzyjnego i udziału 
społeczeństwa.

Celem jest dostarczenie wiedzy i narzędzi
na potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi i ich ochrony, które 
zapewniają równowagę między 
ograniczonymi zasobami a potrzebami 
społeczeństwa i gospodarki. Działania będą 
się koncentrowały na: pogłębieniu naszego 
zrozumienia funkcjonowania 
ekosystemów, ich interakcji z systemami 
społecznymi oraz roli w podtrzymywaniu 
gospodarki i ludzkiego dobrostanu, a także 
zapewnieniu wiedzy i narzędzi na potrzeby 
skutecznego procesu decyzyjnego i udziału 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. INTEGRACYJNE, INNOWACYJNE I 
BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

6. ZROZUMIENIE SPOŁECZEŃSTW 
EUROPEJSKICH I ZMIAN 
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SPOŁECZNYCH

Or. en

Uzasadnienie

Kładzie się nacisk na zrozumienie społeczeństw europejskich celem dokonania postępu na 
drodze ku bardziej integracyjnym integracji i innowacyjnym społeczeństwom. W tym nowym 
podejściu podkreślono rolę nauk humanistycznych i społecznych. Z drugiej strony 
wcześniejsza część „Bezpieczne społeczeństwa” została ujęta w nowym wyzwaniu „Ochrona 
wolności i bezpieczeństwa w Europie”.

Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest wspieranie
integracyjnych, innowacyjnych i 
bezpiecznych społeczeństw europejskich w 
kontekście bezprecedensowych 
przeobrażeń i nasilających się globalnych 
współzależności.

Celem szczegółowym jest lepsze 
zrozumienie Europy z myślą o budowaniu 
bardziej integracyjnych i innowacyjnych 
społeczeństw.

Or. en

Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa stoi w obliczu poważnych zmian 
społeczno-gospodarczych, mających 
istotny wpływ na jej przyszłość, takich jak 
nasilające się gospodarcze i kulturalne 
współzależności, starzenie się populacji, 
wykluczenie społeczne i ubóstwo, 
nierówności i przepływy migracyjne, 
zapobieganie różnicom w dostępie do 
technologii cyfrowych, propagowanie 
kultury innowacji i kreatywności w 
społeczeństwie i przedsiębiorstwach, a 
także zapewnienie bezpieczeństwa i 

Europa stoi w obliczu poważnych zmian 
społeczno-gospodarczych, mających 
istotny wpływ na jej przyszłość, takich jak 
nasilające się gospodarcze i kulturalne 
współzależności, starzenie się populacji i 
zmiany demograficzne, wykluczenie 
społeczne i ubóstwo, nierówności i 
przepływy migracyjne, zapobieganie 
różnicom w dostępie do technologii 
cyfrowych, propagowanie kultury 
innowacji i kreatywności w społeczeństwie 
i przedsiębiorstwach, a także zapewnienie 
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wolności, zaufania do instytucji 
demokratycznych oraz między 
obywatelami w granicach państw i ponad 
granicami. Wyzwania są ogromne i 
wymagają wspólnego europejskiego
podejścia.

zaufania do instytucji demokratycznych 
oraz między obywatelami w granicach 
państw i ponad granicami. Ponadto rolę 
publicznej polityki społecznej w Europie 
coraz częściej postrzega się jako kluczowy 
element trwałości samego europejskiego
modelu społecznego.

Wyzwania są ogromne i wymagają coraz 
bardziej złożonego połączenia różnych 
oraz wspólnych europejskich podejść 
opartych na wspólnej wiedzy naukowej, 
której mogą dostarczyć tylko nauki 
społeczne i humanistyczne. 

Or. en

Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pierwsze, w Unii utrzymują się znaczne 
nierówności, zarówno między krajami, jak 
i w ich obrębie. W 2010 r. wskaźnik 
rozwoju społecznego, stanowiący 
zagregowaną miarę postępów w zakresie 
zdrowia, edukacji i dochodów, wynosił w 
państwach Unii od 0,743 do 0,895, 
odzwierciedlając w ten sposób znaczne 
rozbieżności, przy czym sytuację 
dodatkowo pogarszają nierówności 
społeczne między państwami. Utrzymują 
się również znaczne nierówności związane
z płcią: przykładowo wskaźnik 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć w Unii wynosi 17,8% na korzyść 
mężczyzn. Na każdych sześciu obywateli 
Unii jeden (ok. 80 mln ludzi) jest dziś 
narażony na ubóstwo. W ciągu ostatnich 
dwóch dziesięcioleci powszechniejsze stało 
się ubóstwo wśród młodych osób 
dorosłych i rodzin z dziećmi. Bezrobocie 
wśród młodych ludzi utrzymuje się na 
poziomie powyżej 20%. 150 mln 

W Unii utrzymują się znaczne 
nierówności, zarówno między krajami, jak 
i w ich obrębie. W 2010 r. wskaźnik 
rozwoju społecznego, stanowiący 
zagregowaną miarę postępów w zakresie 
zdrowia, edukacji i dochodów, wynosił w 
państwach Unii od 0,743 do 0,895, 
odzwierciedlając w ten sposób znaczne 
rozbieżności, przy czym sytuację 
dodatkowo pogarszają nierówności 
społeczne między państwami. Utrzymują 
się również znaczne nierówności związane 
z płcią: przykładowo wskaźnik 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć w Unii wynosi 17,8% na korzyść 
mężczyzn. Na każdych sześciu obywateli 
Unii jeden (ok. 80 mln ludzi) jest dziś 
narażony na ubóstwo. W ciągu ostatnich 
dwóch dziesięcioleci powszechniejsze stało 
się ubóstwo wśród młodych osób 
dorosłych i rodzin z dziećmi. Bezrobocie 
wśród młodych ludzi utrzymuje się na 
poziomie powyżej 20%. 150 mln 
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Europejczyków (ok. 25%) nigdy nie 
korzystało z Internetu i może nigdy nie 
nabyć wystarczających umiejętności 
informatycznych. Zwiększyła się również 
polityczna apatia i polaryzacja podczas 
wyborów, co stanowi odzwierciedlenie 
słabnącego zaufania obywateli do 
dzisiejszych systemów politycznych. Z 
tych informacji wynika, że niektóre grupy 
społeczne i społeczności cały czas 
pozostają poza nawiasem rozwoju 
społecznego i gospodarczego lub 
demokratycznej polityki.

Europejczyków (ok. 25%) nigdy nie 
korzystało z Internetu i może nigdy nie 
nabyć wystarczających umiejętności 
informatycznych. Zwiększyła się również 
polityczna apatia i polaryzacja podczas 
wyborów, co stanowi odzwierciedlenie 
słabnącego zaufania obywateli do 
dzisiejszych systemów politycznych. Z 
tych informacji wynika, że niektóre grupy 
społeczne i społeczności cały czas 
pozostają poza nawiasem rozwoju 
społecznego i gospodarczego lub 
demokratycznej polityki.

Or. en

Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po drugie, wydajność i wskaźniki wzrostu 
gospodarczego w Europie stosunkowo 
maleją od czterech dziesięcioleci. Co 
więcej, jej globalny udział w tworzeniu 
wiedzy oraz wyniki w zakresie innowacji 
szybko się obniżają w porównaniu z 
głównymi wschodzącymi gospodarkami, 
takimi jak Brazylia i Chiny. Mimo że 
Europa dysponuje solidną bazą naukową, 
musi ona uczynić tę bazę ważnym atutem 
w zakresie innowacyjnych towarów i 
usług. Wprawdzie dobrze wiadomo, że 
Europa musi inwestować więcej w naukę i 
innowacje, musi ona jednak również 
koordynować te inwestycje w sposób 
znacznie bardziej inteligentny niż w 
przeszłości: ponad 95% krajowych 
budżetów na badania naukowe i rozwój 
jest wydawanych bez żadnej koordynacji w 
skali całej Unii, co potencjalnie stanowi
ogromne marnotrawstwo zasobów w 
czasie kurczących się możliwości 
finansowania. Ponadto zdolności państw 
członkowskich do innowacji, pomimo 

Wskaźniki wydajności i wzrostu 
gospodarczego w Europie stosunkowo 
maleją od czterech dziesięcioleci. Co 
więcej, jej globalny udział w tworzeniu 
wiedzy oraz wyniki w zakresie innowacji 
szybko się obniżają w porównaniu z 
głównymi wschodzącymi gospodarkami, 
takimi jak Brazylia i Chiny. Mimo że 
Europa dysponuje solidną bazą naukową, 
musi ona uczynić tę bazę ważnym atutem 
w zakresie innowacyjnych towarów i 
usług. Wprawdzie dobrze wiadomo, że 
Europa musi inwestować więcej w naukę i 
innowacje, musi ona jednak również 
koordynować te inwestycje w sposób 
znacznie bardziej inteligentny niż w 
przeszłości: ponad 95% krajowych
budżetów na badania naukowe i rozwój 
jest wydawanych bez szczegółowej
koordynacji w skali całej Unii, co 
potencjalnie stanowi ogromną szansę w 
czasie kurczących się możliwości 
finansowania.
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pewnej obserwowanej w ostatnim okresie 
konwergencji, pozostają bardzo 
zróżnicowane, z dużymi lukami między 
„liderami innowacji” a „słabymi 
innowatorami”38.

Or. en

Uzasadnienie

Zaradzenie tej nierównowadze będzie ujęte w nowym celu szczegółowym „Upowszechnianie 
doskonałości i zwiększanie uczestnictwa” w ramach priorytetu „Doskonała baza naukowa”.

Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą 
przestępstw pada bezpośrednio nawet 75 
mln osób39. W 2010 r. bezpośredni koszt 
przestępczości, terroryzmu, czynów 
bezprawnych, przemocy i katastrof w 
Europie oszacowano na co najmniej 650 
mld EUR (ok. 5% PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje 
się, że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku 
wydajności w USA o 35 mld USD, 
całkowitej produkcji o 47 mld USD oraz 
wzrostu bezrobocia o prawie 1%. 
Obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje są 
w coraz większym stopniu zaangażowane 
w cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 

skreślony
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cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne i 
stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie związane z bezpieczeństwem są ujęte w nowym wyzwaniu „Ochrona wolności i 
bezpieczeństwa w Europie”.

Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tym wyzwaniom należy stawić czoła 
wspólnie i w innowacyjny sposób, 
ponieważ występują między nimi 
kompleksowe i często nieoczekiwane 
interakcje. Innowacje mogą prowadzić do 
osłabienia integracyjności, czego dowodzą 
np. zjawiska przepaści cyfrowej czy 
segmentacji rynków pracy. Innowacje 
społeczne, zaufanie społeczne i 
bezpieczeństwo są niekiedy trudne do 
pogodzenia w polityce, np. w cechujących 
się trudną sytuacją społeczną obszarach w 
dużych miastach Europy. Ponadto 
połączenie innowacji i zmieniających się 
potrzeb obywateli także skłania 
decydentów oraz podmioty gospodarcze i 
społeczne do poszukiwania nowych 
odpowiedzi, ignorujących ustalone 
granice między sektorami, działaniami, 
towarami i usługami. Zjawiska takie jak 
rozwój Internetu, systemów finansowych, 
gałęzi gospodarki nastawionych na 
zaspokajanie potrzeb związanych ze 
starzeniem się oraz społeczeństwa 

skreślony
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ekologiczne dobitnie pokazuje, że 
konieczne jest myślenie o tych kwestiach i 
reagowanie na nie w sposób łączący 
wymiary integracyjności, innowacji i 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwa tym wyzwaniom złożoność oraz 
ewolucja potrzeb sprawiają zatem, że 
konieczne jest rozwijanie innowacyjnych 
badań naukowych i nowych inteligentnych 
technologii, procesów i metod, 
mechanizmów innowacji społecznych, 
skoordynowanych działań i polityki 
przewidującej poważne zmiany w Europie 
lub wpływającej na nie. Wymagają 
zrozumienia bazowych tendencji i 
oddziaływań związanych z tymi 
wyzwaniami, a także odkrycia i 
wynalezienia na nowo skutecznych form 
solidarności, koordynacji i kreatywności, 
dzięki którym Europa, w porównaniu z 
innymi regionami świata, stanowi 
wyrazisty wzorzec integracyjnego,
innowacyjnego i bezpiecznego
społeczeństwa. Konieczne jest też bardziej 
strategiczne podejście do współpracy z 
państwami trzecimi. Ponadto, ponieważ 
polityka bezpieczeństwa powinna 
współgrać z różnymi obszarami polityki 
społecznej, ważnym aspektem działań 
podejmowanych w związku z tym 
wyzwaniem będzie wzmocnienie 
społecznego wymiaru badań naukowych 
w zakresie bezpieczeństwa.

Właściwa tym wyzwaniom złożoność oraz 
ewolucja potrzeb sprawiają zatem, że 
konieczne jest rozwijanie innowacyjnych 
badań naukowych i nowych inteligentnych 
technologii, procesów i metod, 
mechanizmów innowacji społecznych, 
skoordynowanych działań i polityki 
przewidującej poważne zmiany w Europie 
lub wpływającej na nie. Wymagają 
zrozumienia bazowych tendencji i 
oddziaływań związanych z tymi 
wyzwaniami, a także odkrycia i 
wynalezienia na nowo skutecznych form 
solidarności, koordynacji i kreatywności, 
dzięki którym Europa, w porównaniu z 
innymi regionami świata, stanowi 
wyrazisty wzorzec integracyjnego i
innowacyjnego społeczeństwa. Aby 
skutecznie odpowiedzieć na te wyzwania, 
bardziej niż w innych dziedzinach badań 
związanych z ważnymi wyzwaniami 
społecznymi potrzebne są zarówno 
badania ukierunkowane na cele (w 
odpowiedzi na uprzednio zdefiniowane 
szczególne kwestie badawcze), jak i 
badania oddolne (inicjowane swobodnie 
przez samych badaczy). Wreszcie 
wymagane jest też bardziej strategiczne 
podejście do współpracy z państwami 
trzecimi.

Or. en
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Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te wyzwania przekraczają granice państw i 
dlatego wymagają bardziej kompleksowej 
analizy porównawczej mobilności (osób, 
towarów, usług i kapitału, ale także 
kompetencji i wiedzy) oraz form 
współpracy instytucjonalnej, interakcji 
międzykulturowych i międzynarodowego 
współdziałania. Przy braku lepszego ich 
zrozumienia i umiejętności 
przewidywania, także siły globalizacji 
zmuszają państwa europejskie do 
wzajemnej konkurencji zamiast 
współpracy, uwidaczniając w ten sposób 
różnice występujące w Europie zamiast 
elementów wspólnych i właściwej 
równowagi między konkurencją a 
współpracą. Podjęcie takich zasadniczych 
wyzwań społeczno-gospodarczym tylko na 
poziomie krajowym niesie ze sobą 
niebezpieczeństwo nieefektywnego 
wykorzystania zasobów, 
rozprzestrzenienia się problemów na inne 
kraje europejskie i nieeuropejskie oraz 
nasilenia napięć społecznych, 
gospodarczych i politycznych, mogących 
bezpośrednio wpływać na osiąganie celów 
traktatów europejskich, a w szczególności 
tytułu I Traktatu o Unii Europejskiej, w 
odniesieniu do określonych w nich 
wartości.

Te wyzwania przekraczają granice państw i 
dlatego wymagają bardziej kompleksowej 
analizy porównawczej wszystkich 
społeczeństw europejskich. Ich związki z 
krajową i europejską polityką publiczną w 
kontekście globalizacji umożliwiają nie 
tylko tworzenie wzajemnie uznawanych 
agend badawczych, lecz także 
udostępnianie wspólnej i bardziej zwartej 
europejskiej wiedzy, dzięki której można 
lepiej zrozumieć i ocenić krajową i 
europejską politykę opartą na 
udowodnionych danych.

Or. en

Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zbudować integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa, Europa musi 
reagować rozwijaniem nowej wiedzy, 
technologii i zdolności, a także 
określeniem wariantów strategicznych. 
Takie podejście pomoże Europie sprostać 
nie tylko wyzwaniom wewnętrznym, ale 
też zewnętrznym, przed którymi stoi jako 
podmiot aktywny na płaszczyźnie 
międzynarodowej. To z kolei pozwoli 
państwom członkowskim na korzystanie z 
doświadczeń z innych regionów oraz na 
lepsze zdefiniowanie własnych 
szczególnych działań, odpowiadających 
ich odnośnym kontekstom.

skreślony

Or. en

Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie nowych sposobów 
współpracy między państwami w Unii i w 
skali światowej, a także w odnośnych 
społecznościach badawczo-
innowacyjnych, będzie zatem 
podstawowym zadaniem związanym z tym 
wyzwaniem. Angażowanie obywateli i 
przemysłu, wspieranie procesów 
innowacji społecznych i technologicznych, 
promowanie inteligentnej i 
partycypacyjnej administracji publicznej, 
a także kształtowania polityki opartego na 
podstawie faktograficznej, to kierunki 
działań, które będą systematycznie 
realizowane w celu zwiększenia znaczenia 
ich wszystkich dla decydentów, podmiotów 
społecznych i gospodarczych oraz 
obywateli. W tym względzie badania 
naukowe i innowacje będą wstępnym 

skreślony
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warunkiem konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i usług, w 
szczególności w obszarach 
bezpieczeństwa, rozwoju cyfrowego i 
ochrony prywatności.

Or. en

Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii, w tym polityki w zakresie
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
reagowania na nie. Będzie się to odbywać 
w koordynacji z działaniami 
bezpośrednimi Wspólnego Centrum 
Badawczego.

Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Będzie się ono 
stykało z inicjatywami w zakresie
wspólnego planowania i koordynowana
będzie współpraca z działaniami 
bezpośrednimi Wspólnego Centrum 
Badawczego.

Or. en

Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III –podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 

Celem jest lepsze zrozumienie zmian 
społecznych w Europie, ich wpływu na 
włączenie społeczne i integrację 
gospodarczą i polityczną oraz głównych 
konsekwencji dla dobrostanu i jakości 
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międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej 
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia 
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020”
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

życia poszczególnych osób, rodzin i 
społeczeństw. Główne wyzwania, którymi 
należy się zająć, będą dotyczyć 
europejskich modeli spójności i 
dobrostanu społecznego oraz potrzeby 
znaczącej bazy wiedzy w dziedzinie 
nierówności i wykluczenia społecznego,
zmian demograficznych i starzejącego się 
społeczeństwa, zmian w ciągu życia i 
przemian rodzinnych, warunków pracy i 
życia, migracji i mobilności, edukacji i 
uczenia się przez całe życie, 
wielojęzyczności, polityki społecznej i 
dynamiki rządzenia, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu europejskiej różnorodności
gospodarczej i społecznej.

Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej 
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia 
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skoncentrują się na: Działania skoncentrują się na zrozumieniu 
wyżej wymienionych wyzwań, porównaniu 
ich w całej Europie i przyczynieniu się do 
rozwoju:

Or. en

Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) promowaniu inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

(a) mechanizmów promowania
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu przy 
uwzględnieniu europejskiej różnorodności 
gospodarczej i społecznej oraz dynamiki 
jej zmian;

Or. en

Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) budowie w Europie odpornych i 
integracyjnych społeczeństw;

(b) praktyk i polityki na rzecz budowy w 
Europie odpornych i integracyjnych 
społeczeństw poprzez wzmocnienie bazy 
wiedzy w takich dziedzinach jak 
nierówności, zmiany demograficzne i 
rodzinne, mobilność, polityka edukacji i 
społeczna oraz obywatelstwo;

Or. en
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Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (b a) nowa

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) starań na rzecz zajęcia się 
europejskimi modelami spójności i 
dobrostanu społecznego oraz 
międzynarodowymi poziomami 
odniesienia;

Or. en

Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wzmocnieniu roli Europy jako 
podmiotu globalnego;

(c) środków wzmocnienia roli Europy jako 
podmiotu globalnego;

Or. en

Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji w Europie.

skreślona

Or. en

Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby badań 
związanych z rozwojem europejskiej 
przestrzeni badawczej i ramowych 
warunków innowacji, w tym na lepsze 
zrozumienie społecznych ograniczeń i 
szans oraz ich roli w procesie innowacji.

Or. en

Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmocnieniu podstaw faktograficznych 
i wsparcia dla „Unii innowacji” i 
europejskiej przestrzeni badawczej;

(a) wzmocnieniu podstaw faktograficznych 
i wsparcia dla „Unii innowacji” i 
europejskiej przestrzeni badawczej w 
kontekście niekorzystnych okoliczności 
gospodarczych i społecznych;

Or. en

Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poszukiwaniu nowych form innowacji, 
w tym innowacji społecznych i 
kreatywności;

(b) poszukiwaniu i zrozumieniu nowych 
form innowacji, w tym innowacji 
społecznych i kreatywności;
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Or. en

Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (b a) nowa

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) badaniu i porównaniu procesów 
tworzących podłoże sprzyjające 
kreatywności i innowacji;

Or. en

Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

skreślona

Or. en

Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) promowaniu spójnej i skutecznej 
współpracy z państwami trzecimi.

(d) zrozumieniu, w jaki sposób spójna i 
skuteczna współpraca w dziedzinie badań 
i zaawansowanych szkoleń z państwami 
trzecimi pobudza innowacje.

Or. en
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Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.3. Bezpieczne społeczeństwa skreślony
Celem jest wsparcie polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, zaufania 
i prywatności na jednolitym rynku 
cyfrowym, przy jednoczesnej poprawie 
konkurencyjności sektorów 
bezpieczeństwa, ICT i usług w Unii. 
Zostanie on osiągnięty poprzez rozwój 
innowacyjnych technologii i rozwiązań 
służących eliminacji luk w 
zabezpieczeniach i zapobieganiu 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Te 
zorientowane na realizację misji działania 
będą uwzględniać potrzeby różnych 
użytkowników końcowych (obywateli, 
przedsiębiorstw, organów administracji, w 
tym krajowych i międzynarodowych, 
organów ds. ochrony ludności, organów 
egzekwowania prawa, straży granicznej 
itd.), odzwierciedlając ewolucję zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i ochrony prywatności 
oraz niezbędne aspekty społeczne.
Działania skoncentrują się na:
(a) zwalczaniu przestępczości i 
terroryzmu;
(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;
(c) zapewnieniu bezpieczeństwa 
cybernetycznego;
(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;
(e) zapewnieniu prywatności i wolności w 
Internecie oraz wzmocnieniu społecznego 
wymiaru bezpieczeństwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Kwestie związane z bezpieczeństwem są ujęte w nowym wyzwaniu „Ochrona wolności i 
bezpieczeństwa w Europie”.

Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. OCHRONA WOLNOŚCI I 
BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE
6a.1. Cel szczegółowy
Celem szczegółowym jest ochrona 
wolności i wspieranie bezpieczeństwa w 
Europie w kontekście globalnych 
współzależności i wyrafinowanych 
zagrożeń.
Europa nie była nigdy do tego stopnia 
pokojowo skonsolidowana, a poziom 
bezpieczeństwa europejskich obywateli 
jest dość wysoki w porównaniu z innymi 
częściami świata. Jednakże wrażliwość 
Europy utrzymuje się w kontekście 
rosnącej globalizacji, w której przed 
społeczeństwami stoją zagrożenia dla 
bezpieczeństwa o coraz większej skali i 
stopniu wyrafinowania.
Zagrożenie agresją wojskową na szeroką 
skalę zostało oddalone, a obawy dotyczące 
bezpieczeństwa skupiają się na nowych 
wieloaspektowych, powiązanych ze sobą i 
ponadnarodowych zagrożeniach. W 
związku z tym koncepcja bezpieczeństwa w 
rozumieniu wojskowym poszerzyła się o 
inne aspekty, takie jak prawa człowieka, 
degradacja środowiska, stabilność 
polityczna i demokracja, kwestie 
społeczne, tożsamość kulturowa i religijna 
czy imigracja. W tym kontekście 
wewnętrzne i zewnętrzne aspekty 
bezpieczeństwa są ze sobą nierozerwalnie 
powiązane. Obecne zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i wolności są liczne, 
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złożone i płynne: obejmują one m.in. 
terroryzm, przestępczość zorganizowaną, 
ataki cybernetyczne, piractwo, 
niestabilność regionalną czy klęski 
żywiołowe i wywołane działalnością 
człowieka. Zagrożenia te mają istotny 
wpływ gospodarczy i społeczny i 
wymagają odpowiednio zróżnicowanych 
działań zapobiegawczych i 
interwencyjnych.
W 2010 r. bezpośredni koszt 
przestępczości, terroryzmu, czynów 
bezprawnych, przemocy i katastrof w 
Europie oszacowano na co najmniej 650 
mld EUR (ok. 5% PKB Unii). W kilku 
częściach Europy dały o sobie znać 
fatalne skutki terroryzmu, który kosztował 
tysiące istnień ludzkich i spowodował 
znaczne straty gospodarcze. Obywatele, 
przedsiębiorstwa i instytucje są w coraz 
większym stopniu zaangażowane w 
cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne i 
stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.
Poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań w 
zakresie bezpieczeństwa wymaga dążenia 
do społecznie akceptowalnej równowagi 
między bezpieczeństwem a innymi 
wartościami, jak wolność, demokracja, 
równość i rządy prawa. Równowaga ta 
musi być podstawą wszelkich działań 
mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa europejskim obywatelom.
6a.2. Uzasadnienie i wartość dodana Unii
Żadne państwo członkowskie nie jest w 
stanie samodzielnie reagować na 
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zagrożenia, ponieważ większość wyzwań w 
zakresie bezpieczeństwa ma charakter 
ponadgraniczny i międzysektorowy i 
wymaga w związku z tym złożonych i 
szeroko zakrojonych analiz 
porównawczych i wzmocnionych form 
współpracy instytucjonalnej i 
międzynarodowej.
Do ochrony wolności i bezpieczeństwa 
Unia potrzebuje skutecznych odpowiedzi 
przy użyciu kompleksowego i 
innowacyjnego zestawu instrumentów 
bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego. Badania i innowacje mogą 
wyraźnie odgrywać istotną rolę 
wspomagającą, choć nie mogą 
samodzielnie zagwarantować 
bezpieczeństwa. Działania w zakresie 
badań i bezpieczeństwa powinny mieć na 
celu zapobieganie zagrożeniom 
bezpieczeństwa, powstrzymywanie i 
ochronę przed nimi oraz przygotowanie 
na nie. Ponadto bezpieczeństwo wiąże się 
z fundamentalnymi wyzwaniami, których 
nie można podjąć w sposób niezależny i 
sektorowy, ale które wymagają 
ambitniejszych, skoordynowanych i 
całościowych podejść.
Współpraca między państwami 
członkowskimi, ale też z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi jest centralnym 
elementem tego wyzwania.
Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii 
mających na celu zapobieganie 
zagrożeniom bezpieczeństwa, 
powstrzymywanie i ochronę przed nimi i 
przygotowanie na nie, a także wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
oraz strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego Unii, w tym polityki w 
zakresie zapobiegania klęskom 
żywiołowym i reagowania na nie.
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6a.3. Ogólny zarys działań
Celem jest wsparcie polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, zaufania 
i prywatności na jednolitym rynku 
cyfrowym, przy jednoczesnej poprawie 
konkurencyjności sektorów 
bezpieczeństwa, ICT i usług w Unii. 
Działania będą obejmować 
ukierunkowanie na badania i rozwój 
kolejnej generacji innowacyjnych 
rozwiązań, poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
oraz na interoperacyjne normy. Zostanie 
to osiągnięte poprzez rozwój 
innowacyjnych technologii i rozwiązań 
służących eliminacji luk w 
zabezpieczeniach i zapobieganiu 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Te 
zorientowane na realizację zadań 
działania będą uwzględniać potrzeby 
różnych użytkowników końcowych 
(obywateli, przedsiębiorstw, organów 
administracji, w tym krajowych i 
międzynarodowych, organów ds. ochrony 
ludności, organów egzekwowania prawa, 
straży granicznej itd.), odzwierciedlając 
ewolucję zagrożeń dla bezpieczeństwa i 
ochrony prywatności oraz niezbędne 
aspekty społeczne.
Działania skoncentrują się na:
(a) poprawie bezpieczeństwa obywateli i 
wzmożeniu walki z przestępczością i 
terroryzmem;
(b) ochronie i poprawie odporności 
krytycznej infrastruktury;
(c) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;
(d) zapewnieniu i zwiększeniu 
bezpieczeństwa cybernetycznego;
(e) zwiększeniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;
(f) zapewnieniu prywatności i wolności 
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oraz wzmocnieniu społecznego wymiaru 
bezpieczeństwa, w tym jego aspektów 
społeczno-gospodarczych, politycznych i 
kulturowych;
(g) wspieraniu wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki bezpieczeństwa Unii i roli 
międzynarodowej współpracy naukowej 
jako instrumentu pokoju.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególny charakter wymiaru bezpieczeństwa uzasadnia podział wcześniejszego wyzwania 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” i utworzenie nowego wyzwania 
„Ochrona wolności i bezpieczeństwa w Europie”. Sformułowanie i treść dostosowano, aby 
uwzględnić w skuteczny i spójny sposób główne wyzwania stojące przed Europą w tej 
dziedzinie.

Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na okres do 2020 r. Unia ustaliła ambitną 
agendę polityczną, obejmującą zbiór 
złożonych i wzajemnie powiązanych 
wyzwań, takich jak zrównoważone 
zarządzanie zasobami i konkurencyjność.
Aby podołać tym wyzwaniom, Europa 
potrzebuje wiarygodnych danych 
naukowych obejmujących wiele różnych 
dyscyplin i umożliwiających rzetelną 
ocenę wariantów strategicznych. JRC, 
zwiększając swoją rolę służby naukowej 
wspierającej proces decyzyjny w Unii, 
będzie świadczyć wymagane wsparcie 
naukowe i techniczne na wszystkich 
etapach procesu decyzyjnego, od zamysłu 
po realizację i ocenę. W tym celu JRC 
skupi się na priorytetach politycznych 
Unii, jednocześnie podnosząc swoje 
kompetencje przekrojowe. Niezależność 
JRC od szczególnych interesów, czy to 
prywatnych, czy to państwowych, w 
połączeniu z jego rolą naukowo-

Na okres do 2020 r. Unia ustaliła ambitną 
agendę polityczną, obejmującą zbiór 
złożonych i wzajemnie powiązanych 
wyzwań, takich jak zrównoważone 
zarządzanie zasobami i konkurencyjność.
Aby podołać tym wyzwaniom, Europa 
potrzebuje wiarygodnych danych 
naukowych obejmujących wiele różnych 
dyscyplin i umożliwiających rzetelną 
ocenę wariantów strategicznych. JRC, 
zwiększając swoją rolę służby naukowej 
wspierającej proces decyzyjny w Unii, 
będzie świadczyć wymagane wsparcie 
naukowe i techniczne na wszystkich 
etapach procesu decyzyjnego, od zamysłu 
po realizację i ocenę. W tym celu JRC 
skupi się na priorytetach politycznych 
Unii, jednocześnie podnosząc swoje 
kompetencje przekrojowe. Niezależność 
JRC od szczególnych interesów, czy to 
prywatnych, czy to państwowych, w 
połączeniu z jego rolą naukowo-



PE489.637v02-00 140/158 PR\905549PL.doc

PL

technicznego punktu odniesienia, 
umożliwia mu wspomaganie budowy 
niezbędnego konsensusu między 
zainteresowanymi stronami a decydentami.
Badania naukowe JRC przynoszą korzyści 
państwom członkowskim i obywatelom 
Unii, najbardziej widoczne w takich 
obszarach, jak zdrowie i ochrona 
konsumentów, środowisko, 
bezpieczeństwo i ochrona oraz zarządzanie 
kryzysami i klęskami żywiołowymi.

technicznego punktu odniesienia, 
umożliwia mu wspomaganie budowy 
niezbędnego konsensusu między 
zainteresowanymi stronami a decydentami.
Wsparcie JRC na rzecz strategii 
inteligentnej specjalizacji oraz ich badania
przyniosą korzyści państwom 
członkowskim i regionom, najbardziej 
widoczne w takich obszarach jak zdrowie i 
ochrona konsumentów, środowisko, 
bezpieczeństwo i ochrona oraz zarządzanie 
kryzysami i klęskami żywiołowymi.
Obywatele Unii także będą beneficjentami 
tych badań.

Or. en

Uzasadnienie

Jak już stwierdzono w art. 5 przedmiotowego rozporządzenia, władze krajowe i regionalne 
powinny skorzystać na wsparciu JRC w zakresie rozwoju swoich strategii inteligentnej 
specjalizacji.

Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest integracja
trójkąta wiedzy łączącego badania 
naukowe, innowacje i edukację oraz 
wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
Unii i stawienie czoła wyzwaniom 
społecznym.

Celem szczegółowym jest integracja 
trójkąta wiedzy łączącego badania 
naukowe, innowacje i edukację oraz 
wzmocnienie i poszerzenie potencjału 
innowacyjnego Unii i stawienie czoła 
wyzwaniom społecznym.

Or. en

Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pod kątem potencjału w zakresie Pod kątem potencjału w zakresie 
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innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 
słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów;
niewystarczający stopień wykorzystania 
mocnych stron badań naukowych przy 
tworzeniu wartości gospodarczych lub 
społecznych; niski poziom 
przedsiębiorczości; niewystarczający dla 
konkurowania w skali globalnej zakres 
zasobów w ośrodkach doskonałości; oraz 
zbyt wiele barier utrudniających 
współpracę w ramach trójkąta wiedzy 
badań naukowych, szkolnictwa wyższego i 
biznesu na szczeblu europejskim.

innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 
słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów;
niewystarczający stopień wykorzystania
mocnych stron badań naukowych przy 
tworzeniu wartości gospodarczych lub 
społecznych; brak wprowadzania wyników 
badań na rynek; niski poziom 
przedsiębiorczości i przedsiębiorczego 
myślenia; niski poziom prywatnych 
inwestycji w badania i rozwój,
niewystarczający dla konkurowania w skali 
globalnej zakres zasobów – w tym zasobów 
ludzkich – w ośrodkach doskonałości; oraz 
zbyt wiele barier utrudniających 
współpracę w ramach trójkąta wiedzy 
badań naukowych, szkolnictwa wyższego i 
biznesu na szczeblu europejskim.

Or. en

Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez 
promowanie zmian strukturalnych w 
europejskim krajobrazie innowacji. Będzie 
on promował integrację szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
najwyższej jakości, tworząc tym samym 
nowe otoczenie sprzyjające innowacjom, a 
także promując i wspierając nowe 
pokolenie przedsiębiorczych osób. Tym 
samym EIT przyczyni się w pełni do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
a w szczególności celów inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzież”.

EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez 
promowanie zmian strukturalnych w 
europejskim krajobrazie innowacji. Będzie 
on promował integrację szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
najwyższej jakości, tworząc tym samym 
nowe otoczenie sprzyjające innowacjom, a 
także promując i wspierając nowe 
pokolenie przedsiębiorczych osób oraz 
stymulując powstawanie nowych 
innowacyjnych przedsiębiorstw. Tym 
samym EIT przyczyni się w pełni do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
a w szczególności celów inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzież”. W szczególności działania EIT 
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za pośrednictwem WWiI przyczynią się do 
realizacji szczegółowych celów „wyzwań 
społecznych” i „wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” ustanowionych w 
programie szczegółowym „Horyzont 
2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest powiązanie działalności WWiI z innymi odnośnymi celami określonymi w innych 
częściach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną cechą EIT jest integracja 
edukacji i przedsiębiorczości z badaniami 
naukowymi i innowacją, jako elementów 
jednego łańcucha innowacyjnego w Unii i 
poza nią.

Szczególną cechą EIT jest integracja 
edukacji i przedsiębiorczości z badaniami 
naukowymi i innowacją, jako elementów 
jednego łańcucha innowacyjnego w Unii i 
poza nią, co prowadzi do większego 
wprowadzania na rynek innowacyjnych 
usług, produktów i procesów.

Or. en

Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
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coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie. Jako że wspólnoty są 
finansowane ze środków publicznych, 
muszą one jednak pozostać rozliczalne i 
funkcjonować w sposób otwarty i 
przejrzysty, zwłaszcza wobec innych 
podmiotów w ich obszarze działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczny udział we wspólnotach wiedzy i innowacji wymaga przejrzystości i otwartości, tak 
aby uniknąć bezpodstawnej dyskryminacji i aby poszerzyć zakres udziału.

Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są 
wysoce zintegrowane i łączą partnerów z 
sektorów przemysłu, szkolnictwa 
wyższego, instytutów badawczych i 
technologicznych, znanych z najwyższej 
jakości swojej działalności. Wspólnoty 
umożliwiają światowej klasy partnerom 
łączenie się w nowe transgraniczne 
konfiguracje, optymalizację istniejących 
zasobów, dostęp do nowych możliwości 
biznesowych poprzez nowe łańcuchy 
wartości, podejmowanie większego ryzyka 
i wyzwań o większej skali.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są 
wysoce zintegrowane i łączą partnerów z 
sektorów przemysłu, szkolnictwa 
wyższego, instytutów badawczych i 
technologicznych, znanych z najwyższej 
jakości swojej działalności. Wspólnoty 
umożliwiają światowej klasy partnerom 
łączenie się w nowe transgraniczne 
konfiguracje, optymalizację istniejących 
zasobów, dostęp do nowych możliwości 
biznesowych poprzez nowe łańcuchy 
wartości, podejmowanie większego ryzyka 
i wyzwań o większej skali. Istotne jest, aby 
wspólnoty dawały MŚP możliwość 
pełnego uczestnictwa we wszystkich 
swoich działaniach: rozszerzenie udziału 
na nowych uczestników wnoszących nowe 
pomysły, a zwłaszcza zwiększenie udziału 
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MŚP powinno być częścią strategii 
wspólnot na rzecz wzrostu.

Or. en

Uzasadnienie

WWiI muszą być otwarte na udział MŚP, ponieważ stanowią one największą część 
europejskiej bazy przemysłowej.

Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Talent to podstawowy składnik innowacji.
EIT wspiera ludzi i interakcje między 
ludźmi, jako główne elementy swojego 
modelu innowacji traktując studentów, 
naukowców i przedsiębiorców. EIT 
zapewni kulturę przedsiębiorczości i 
kreatywności oraz interdyscyplinarną 
edukację utalentowanym osobom, poprzez 
kursy magisterskie i doktorskie ze znakiem 
EIT, który w zamierzeniu ma stać się 
uznawanym na świecie symbolem 
najwyższej jakości. W ten sposób EIT 
promuje mobilność w ramach trójkąta 
wiedzy.

Talent to podstawowy składnik innowacji.
EIT wspiera ludzi i interakcje między 
ludźmi, jako główne elementy swojego 
modelu innowacji traktując studentów, 
naukowców i przedsiębiorców. EIT 
zapewni kulturę przedsiębiorczości i 
kreatywności oraz interdyscyplinarną 
edukację utalentowanym osobom, poprzez 
kursy magisterskie i doktorskie ze znakiem 
EIT, który w zamierzeniu ma stać się 
uznawanym na świecie symbolem 
najwyższej jakości. W ten sposób EIT
zapewnia optymalny rozwój i dynamiczne 
wykorzystanie kapitału intelektualnego 
Europy oraz promuje mobilność w ramach 
trójkąta wiedzy.

Or. en

Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie dążyć do uwolnienia 
innowacyjnego potencjału ludzi oraz 
wykorzystania ich pomysłów bez względu 
na zajmowane przez nich miejsce w 

EIT będzie dążyć do uwolnienia 
innowacyjnego potencjału ludzi oraz 
wykorzystania ich pomysłów bez względu 
na zajmowane przez nich miejsce w 



PR\905549PL.doc 145/158 PE489.637v02-00

PL

łańcuchu innowacji. W ten sposób EIT 
przyczyni się również do rozwiązania
„europejskiego paradoksu”, polegającego 
na tym, że istniejąca doskonała baza 
naukowa jest wykorzystywana w sposób 
daleki od pełnego. EIT będzie pomagać we 
wprowadzaniu pomysłów na rynek.
Głównie poprzez WWiI oraz poprzez 
nacisk na promowanie przedsiębiorczego 
nastawienia będzie tworzyć nowe 
możliwości biznesowe, zarówno dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i firm typu spin-off, jak też w 
istniejącym przemyśle.

łańcuchu innowacji. W ten sposób EIT 
przyczyni się również do rozwiązania
„europejskiego paradoksu”, polegającego 
na tym, że istniejąca doskonała baza 
naukowa jest wykorzystywana w sposób 
daleki od pełnego. EIT będzie pomagać w 
ten sposób w transferze wiedzy i 
technologii celem wprowadzania
pomysłów na rynek. Głównie poprzez 
WWiI oraz poprzez nacisk na promowanie 
przedsiębiorczego nastawienia będzie 
tworzyć nowe możliwości biznesowe, 
zarówno dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność i firm typu 
spin-off, jak też w istniejącym przemyśle.
Nacisk będzie położony nie tylko na 
innowacje technologiczne, lecz także na 
innowacje społeczne i nietechnologiczne 
oraz promowanie społecznej 
przedsiębiorczości.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczne innowacje i społeczna przedsiębiorczość muszą być promowane, ponieważ i one są 
warunkiem poprawy wyników Europy w dziedzinie nauki i innowacji.

Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości, takich jak zmiana 
klimatu czy zrównoważona energia. W 
kompleksowy sposób podejmując 
najważniejsze wyzwania społeczne, EIT 
będzie promować inter- i 
multidyscyplinarne podejścia oraz ułatwiać 
koncentrację wysiłków badawczych 
partnerów zaangażowanych w WWiI.

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości, takich jak zmiana 
klimatu czy zrównoważona energia. W 
kompleksowy sposób podejmując 
najważniejsze wyzwania społeczne, EIT 
będzie promować inter- i 
multidyscyplinarne podejścia oraz ułatwiać 
koncentrację wysiłków badawczych 
partnerów zaangażowanych w WWiI. W 
szczególności EIT będą rozwijać potencjał 
innowacji nietechnologicznych, 
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organizacyjnych i systemowych oraz 
społeczną przedsiębiorczość jako 
niezbędne dopełnienie ukierunkowania 
technologicznego i przemysłowego.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczne innowacje i społeczna przedsiębiorczość muszą być promowane, ponieważ i one są 
warunkiem poprawy wyników Europy w dziedzinie nauki i innowacji.

Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie dążyć do promowania nowych 
podejść do innowacji i opracowania 
wspólnej kultury innowacji i transferu 
wiedzy, między innymi poprzez 
upowszechnianie różnorodnych 
doświadczeń WWiI poprzez różne 
mechanizmy, takie jak platformy 
zainteresowanych stron czy system 
stypendiów.

EIT będzie dążyć do promowania nowych 
podejść do innowacji i opracowania 
wspólnej kultury innowacji i transferu 
wiedzy, zwracając szczególną uwagę na 
MŚP. Może to nastąpić między innymi 
poprzez upowszechnianie różnorodnych 
doświadczeń WWiI poprzez różne 
mechanizmy, takie jak platformy 
zainteresowanych stron, grupowanie 
patentów czy system stypendiów.

Or. en

Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (f) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT wniesie duży wkład w osiąganie celów 
określonych w programie „Horyzont 
2020”, w szczególności podejmując 
wyzwania społeczne, w sposób 
uzupełniający w stosunku do innych 
inicjatyw w tych obszarach. Zbada nowe, 
uproszczone podejścia do finansowania i 
zarządzania, odgrywając pionierską rolę w 

EIT wniesie duży wkład w osiąganie celów 
określonych w programie „Horyzont 
2020”, w szczególności podejmując 
wyzwania społeczne, w sposób 
uzupełniający w stosunku do innych 
inicjatyw w tych obszarach. Zbada nowe, 
uproszczone podejścia do finansowania i 
zarządzania, odgrywając pionierską rolę w
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europejskim krajobrazie innowacyjnym.
Podejście do finansowania będzie ściśle 
powiązane z mocnym efektem dźwigni, co 
pomoże w uzyskaniu funduszy 
publicznych, jak i prywatnych. Ponadto w 
ramach Fundacji EIT wykorzysta on nowe 
instrumenty ukierunkowanego wsparcia 
indywidualnych działań.

europejskim krajobrazie innowacyjnym.
Znaczna część rocznego wkładu będzie 
przeznaczona na WWiI na zasadzie 
konkurencji, w oparciu o ocenę ich 
planów rocznych, celów, osiągniętych 
wyników i dalszego potencjału. Podejście 
do finansowania będzie ściśle powiązane z 
mocnym efektem dźwigni, co pomoże w 
uzyskaniu funduszy publicznych, jak i 
prywatnych. Ponadto w ramach Fundacji 
EIT wykorzysta on nowe instrumenty 
ukierunkowanego wsparcia 
indywidualnych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Roczny wkład do poszczególnych WWiI musi być uzależniony od postępów i osiągniętych 
wyników.

Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poniżej orientacyjny podział budżetu 
programu „Horyzont 2020” (w mln EUR):

Poniżej podział budżetu programu
„Horyzont 2020” (w mln EUR):

Or. en

Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – pierwszy odsyłacz gwiazdkowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

*włączając 8975 mln EUR na technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) z 
czego 1795 mln EUR na technologie 
fotoniczne oraz mikro- i 
nanoelektroniczne, 4293 mln EUR na 
nanotechnologię, materiały zaawansowane, 
zaawansowane systemy produkcji i 

*włączając 57,6% na technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) z 
czego 20% na technologie fotoniczne oraz 
mikro- i nanoelektroniczne, 27,6% na 
nanotechnologię, materiały zaawansowane, 
zaawansowane systemy produkcji i 
przetwarzania, 3,7% na biotechnologię i
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przetwarzania, 575 mln EUR na 
biotechnologię i 1737 mln EUR na 
przestrzeń kosmiczną. W rezultacie 6663 
mln EUR zostaną przeznaczone na 
wsparcie kluczowych technologii 
wspomagających.

11,1% na przestrzeń kosmiczną. W 
rezultacie 42,8% zostanie przeznaczone na 
wsparcie kluczowych technologii 
wspomagających.

Or. en

Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – drugi odsyłacz gwiazdkowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

** Około 1131 mln EUR z tej kwoty może 
zostać wykorzystane na wdrożenie 
projektów w ramach strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych
(planu EPSTE). Z tego około jednej 
trzeciej może być przeznaczone dla małych 
i średnich przedsiębiorstw.

** Około 28,3% tej kwoty może zostać 
wykorzystane na wdrożenie projektów w 
ramach strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (planu 
EPSTE). Z tego około jednej trzeciej może 
być przeznaczone dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – trzeci odsyłacz gwiazdkowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

***Łączna kwota będzie udostępniona za 
pośrednictwem przydziałów jak 
przewidziano w art. 6 ust. 3. Drugi 
przydział w wysokości 1652 mln EUR 
zostanie udostępniony proporcjonalnie z 
budżetów priorytetów „Wyzwania 
społeczne” oraz „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych”, w przybliżeniu oraz w 
zależności od przeglądu określonego w 
art. 26 ust. 1.

skreślony

Or. en
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Poprawka 220

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Podział budżetu – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

I Doskonała baza naukowa, z czego: 27818

1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 15008

2. Przyszłe i powstające technologie 3505

3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery 6503

4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) 2802

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 20280

1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych* 15580, z czego 500 dla EIT

2. Dostęp do finansowania ryzyka** 4000

3. Innowacje w MŚP 700

III Wyzwania społeczne, z czego: 35888

1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 9077, z czego 292 dla EIT

2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna; 4694, z czego 150 dla EIT

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 6537, z czego 210 dla EIT

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 7690, z czego 247 dla EIT

5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami 3573, z czego 115 dla EIT

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa 4317, z czego 138 dla EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1542 + 1652***

Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego 2212

OGÓŁEM 87740

Poprawka
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I Doskonała baza naukowa, z czego: 33,2%

1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 15,7%

2. Przyszłe i powstające nauki i technologie 3,5%

3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery 9,1%

4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) 3,6%

5. Upowszechnianie doskonałości 0,9%

6. Nauka i społeczeństwo 0,4%

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 24,0%

1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych* 17,2%

2. Dostęp do finansowania ryzyka** 4,0%

3. Innowacje w MŚP 2,8%

III Wyzwania społeczne, z czego: 37,7%

1. Zdrowie i dobrostan 10,2%

2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna 4,9%

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 7,1%

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 8,0%

5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami 3,6%

6. Zrozumienie społeczeństw europejskich i zmian społecznych 2,0%

7. Ochrona wolności i bezpieczeństwa w Europie 1,9%

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 3,1%

Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego 2,1%

OGÓŁEM 100%

Or. en
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Poprawka 221

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa

HORYZONT 2020
Zestaw instrumentów
Kompleksowy charakter programu 
„Horyzont 2020”, jego różnorodne cele, 
cechy i zakres objętych nim działań 
wymaga, aby dostępny był szereg środków 
wykonawczych („instrumentów”), które 
można stosować w elastyczny sposób. 
Celem niniejszej tabeli jest przedstawienie 
zestawu instrumentów proponowanych w 
programie „Horyzont 2020”, objętych 
wsparciem finansowym z Unii.
Zestaw ten jest oparty na doświadczeniach 
z kolejnych programów ramowych w 
zakresie badań naukowych i stanowi, 
wraz z pewnymi udoskonaleniami, ogólną 
próbę uproszczenia instrumentów. W 
programie „Horyzont 2020” 
wprowadzono bardzo ograniczoną liczbę 
nowych instrumentów, co odpowiada 
jasnemu zapotrzebowaniu uczestników i 
wynika z testów pilotażowych w 7. 
programie ramowym.
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Główne cele Opis Dominująca 
forma 

finansowania1/ 
realizacji

Wsparcie osób 
indywidualnych 

Europejska 
Rada ds. Badań 
Naukowych 
(ERBN)

Indywidualni badacze prowadzący pionierskie badania naukowe Dotacje

Działania 
„Maria 
Skłodowska-
Curie”

Szkolenia w zakresie badań naukowych oraz rozwój kariery i 
wymiana wiedzy dzięki międzynarodowej i międzysektorowej 
mobilności 

Dotacje

Wsparcie 
współpracy w 
zakresie badań i 
innowacji 

Projekty 
realizowane w 
ramach 
współpracy

Uniwersytety, organizacje i przedsiębiorstwa prowadzące badania
(w tym MŚP) współpracujące nad wspólnymi celami i dzielące się 
potencjałem w celu osiągnięcia określonych wyników w zakresie 
badań i innowacji  

[FEST (przyszłe i powstające nauki i technologie) – obejmują 
przekrojowo dyscypliny naukowe i inżynieryjne, tworząc podstawę 
radykalnie nowych technologii]  

Dotacje, nagrody, 
zamówienia

Szczególne wsparcie 
dla MŚP

Środek na rzecz 
MŚP (typu 
SBIR) 

Uzupełnienie luki w finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych wysokim ryzykiem poprzez 
ustrukturyzowane wsparcie obejmujące cały cykl innowacji, 
przeznaczone dla wszystkich typów innowacyjnych MŚP

Dotacje
Instrumenty 
finansowe 
(finansowanie 
dłużne i 
kapitałowe)

Wsparcie dla 
MŚP 
działających w 
dziedzinie 
technologii 
zaawansowanyc
h

Rynkowo zorientowane innowacje MŚP prowadzących 
działalność badawczo-rozwojową, ukierunkowane na sektory 
intensywnie korzystające z badań naukowych

[Artykuł 185 
TFUE] 

Wsparcie 
infrastruktury

Wsparcie światowej klasy infrastruktury naukowo-badawczej, 
dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i poza jej 
granicami, oraz jej pełne wykorzystanie

Dotacje, 
zamówienia,

Wsparcie dla 
dźwigni finansowej

Przezwyciężenie deficytów w dostępności finansowania dłużnego i 
kapitałowego dla działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych 
przedsiębiorstw i projektów na wszystkich etapach rozwoju

Instrumenty 
finansowe 
(finansowanie 
dłużne i 
kapitałowe)

Wsparcie dla 
partnerstwa

Partnerstwo 
publiczno-
prywatne

Uzgodnienie umowne między partnerami, określające cele 
partnerstwa, zobowiązania partnerów, kluczowe wskaźniki 
efektywności oraz wyniki, jakie mają zostać osiągnięte

Dotacje  

                                               
1 W programie „Horyzont 2020” istnieją cztery podstawowe formy finansowania: dotacje, nagrody, zamówienia 
i instrumenty finansowe (finansowanie dłużne i kapitałowe).
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(umowne PPP)
Partnerstwo 
publiczno-
prywatne
(WIT)

Wspólne przedsięwzięcia partnerów publicznych i prywatnych, 
gdy istnieje uzasadniony zakres i skala realizowanych celów, 
należyte zaangażowanie sektora prywatnego i wymagane zasoby

[Artykuł 187 
TFUE]1

Partnerstwo 
publiczno-
publiczne 
(ERA-NET, 
potencjalne 
wsparcie 
inicjatyw w 
zakresie 
wspólnego 
planowania) 

Przygotowanie i ustanowienie struktur dla partnerstw publiczno-
publicznych 

Dotacje

Partnerstwo 
publiczno-
publiczne 
(art. 185) 

Wspólne wsparcie na rzecz opracowania i realizacji programu lub 
działań w zakresie badań i innowacji przez organy sektora 
publicznego lub mające obowiązek świadczenia usługi publicznej
na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym 

[Artykuł 185 
TFUE]ii

Wspólnoty 
wiedzy i 
innowacji
(WWiI)

Wysoce zintegrowane partnerstwa, które w perspektywie 
długoterminowej gromadzą wokół określonych wyzwań 
społecznych wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, małe i duże 
przedsiębiorstwa i innych uczestników innowacji

[Artykuł 173 ust. 
3 TFUE]ii

Or. en

                                               
1 Ustanowione jednostki mogą też wykorzystywać dostępne formy finansowania



PE489.637v02-00 154/158 PR\905549PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Od 7. programu ramowego do programu „Horyzont 2020” 

Wniosek Komisji w sprawie programu „Horyzont 2020” po raz pierwszy zawiera w ramach 
wspólnych ram strategicznych finansowania badań naukowych i innowacji (ang. CSFRI) 
różne elementy, którym dotąd brakowało wspólnej perspektywy: następców siódmego 
programu ramowego i programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, obok 
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. W tym celu łączy dwie podstawy prawne: 
art. 173 i art. 182 dotyczące przemysłu i badań. 

Poniżej wymieniam niektóre elementy proponowane w programie „Horyzont 2020”, które 
w znacznej mierze uwzględniają zalecenia zawarte we wcześniejszych rezolucjach 
Parlamentu Europejskiego (sprawozdania: J. Merkies, C. Carvalho, J.P. Audy’ego 
i T. Matias):  

 połączenie w jednym programie całego łańcucha innowacji, od badań podstawowych 
po rynek;

 jasne podejście do globalnych wyzwań społecznych, przewidując fundusze na badania 
i innowacje, które mają odpowiedzieć na obawy obywateli dotyczące zagadnień takich 
jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywności, niedobory energii i czystej wody, by 
wymienić tylko niektóre przykłady; 

 większy nacisk na konkurencyjność europejskiego przemysłu; 
 większe możliwości dla naukowców, którzy chcieliby poszerzyć granice swej wiedzy, 

dzięki większej liczbie oddolnych zaproszeń do składania wniosków (bottom up) i do 
pionierskich badań naukowych (cutting edge); 

 większy nacisk na multidyscyplinarność celem stworzenia nowej wartości dodanej; 
 szeroka definicja polityki innowacji obejmująca innowacje społeczne; 
 dalsze upraszczanie programu.

Poniżej opisano niektóre wytyczne programu uznane za szczególnie ważne.  

Stawić czoła kryzysowi

Kryzys finansowy i gospodarczy obnażył wady europejskiego modelu produkcji. W celu 
wyciągnięcia wniosków z kryzysu i przywrócenia wigoru europejskiej gospodarce strategia 
„Europa 2020” stawia na badania i innowacje jako środki stworzenia gospodarki opartej na 
wiedzy, która pozwoli zagwarantować bardziej zrównoważony, zróżnicowany i trwały 
wzrost.  

Jednak model gospodarczy, którego broni UE 2020 opierający się na wysokim poziomie 
zatrudnienia, produktywności i spójności społecznej odniesie sukces tylko jeśli 
zagwarantujemy stabilność systemu badań i innowacji pod kątem zasobów finansowych 
i ludzkich. Innym słowem, ograniczanie inwestycji w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji 
negatywnie wpływa, logicznie rzecz biorąc, na wydajność systemów nauki i technologii, na 
ich zdolność tworzenia wiedzy, co w ostateczności negatywnie odbija się na naszej 
konkurencyjności i dobrostanie społecznym. Dlatego absolutnie konieczne jest, aby 
finansowanie polityki wspólnotowej w zakresie badań i innowacji nie tylko nie zostało 
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uszczuplone cięciami budżetowymi, lecz by wzrosło. Dlatego, i ponieważ nowy program 
zawiera komponent innowacji i rozszerza spektrum instrumentów, sprawozdawczyni uważa, 
że budżet na program „Horyzont 2020” musi być dwa razy większy niż budżet 7. programu 
ramowego.

Drugi element, od którego zależy nasza konkurencyjność to, jak już wspomniano, zasoby 
ludzkie. Bez badaczy nie ma badan, rozwoju i innowacji, na których można budować 
pożądany wzrost gospodarczy. Komisja ocenia, że aby osiągnąć cel inwestycji na poziomie 
3% PKB w badana naukowe, trzeba włączyć do systemu milion nowych badaczy. Jednak 
wszystkie analizy wskazują, że w aktualnej sytuacji brak jest warunków, aby zrealizować taki 
scenariusz. Wiele dyscyplin nie przyciąga najlepszych studentów, cięcia w wydatkach na 
badania zwiększają tzw. drenaż mózgów, wciąż zbyt duży odsetek badaczy porzuca karierę 
naukową. Z tych powodów sprawozdawczyni postanowiła wprowadzić w sprawozdaniu 
szereg zmian, których celem jest zwiększenie naszej zdolności przyciągania, zatrzymywania 
i promowania najzdolniejszych i włączyć wskaźniki dotyczące zasobów ludzkich jako 
podstawowy element do oceny programu „Horyzontu 2020”.

Gwarancja kontynuacji w łańcuchu innowacji

Istnieje dużo publikacji, które po zbadaniu związków między badaniami, innowacjami 
i rozwojem gospodarczym wyjaśniają mniejszy poziom konkurencyjności Unii Europejskiej 
w porównaniu do jej rywali słabymi kontaktami między tymi trzema ogniwami łańcucha 
innowacji. Dlatego sprawozdawczyni uważa, że włączenie na stałe działalności badawczej 
i innowacji to krok w dobrym kierunku dla zapewnienia transferu wiedzy i skutecznych 
technologii, które mogą się przekształcić w produkty, usługi i miejsca pracy. 

Z tym że solidność nowej struktury programu może się stać jego największą słabością, jeśli 
nie uda się osiągnąć równowagi między poszczególnymi elementami, zwłaszcza jeśli chodzi 
o budżet. Przechylenie wagi w kierunku działań demonstracyjnych, prototypów i projektów 
przeznaczonych na rynek (market ready) może negatywnie wpłynąć na podstawowe badania 
– będące często źródłem rewolucyjnych innowacji, które kreują nowe potrzeby, rynki i
zastosowania – a nawet usunąć w cień badania stosowane. Oba rodzaje badań wymagają 
długofalowej wizji i potrzebują stałego dofinansowania.

Tak samo ważne jest zapewnienie integracji różnych etapów cyklu innowacji. Oznacza to 
przede wszystkim definiowanie relacji między różnymi tematami i instrumentami oraz 
zapewnienie, aby kolejne połączenia między badaniami podstawowymi i rynkiem były spójne 
i dopracowane w procesie transferu technologii. Niniejsze sprawozdanie wnosi pewne 
elementy idące w tym kierunku, jak poprawa wewnętrznego zarządzania dzięki utworzeniu 
Sectoral Steering Boards, zwiększenie multidyscyplinarności lub wprowadzenie fazy 
weryfikacji projektu w ramach instrumentu kapitałowego. 

Gwarancja jakości 

Jeśli chodzi o produkcyjny potencjał naukowy Europa nadal jest największym na świecie 
ośrodkiem badań i rozwoju po Stanach Zjednoczonych, z tym że nasi rywale coraz bardziej 
redukują brakujący im do nas dystans. Dlatego, zdaniem sprawozdawczyni, podnoszenie 
poziomu bazy naukowej Europy i kształcenie talentów naukowych przyszłości w pełni 
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uzasadnia przyznanie filarowi „Doskonała baza naukowa” jednej trzeciej całkowitego budżetu 
programu. 

Odpowiedź na globalne wyzwania

Badania i innowacje to kluczowe elementy poszukiwania i stosowania skutecznych reakcji na 
wyzwania społeczne, przed którymi stoi Europa. Jednocześnie znalezienie rozwiązań dla tych 
wyzwań posiada znaczny potencjał wkładu we wzrost gospodarczy i wzmocnienie 
konkurencyjności. 

Biorąc pod uwagę skalę problemów zrozumiałe jest, że wielkie wyzwania społeczne są 
praktycznie takie same, jak w 7. programie ramowym, choć energia znajduje się teraz na 
pierwszym miejscu wśród obaw Europejczyków. W konsekwencji ten szczegółowy cel 
otrzymał znacznie więcej środków z budżetu w porównaniu z 7PR, zgodnie z żądaniami 
Parlamentu Europejskiego przedstawianymi w wielu rezolucjach. Ponadto, aby wyrazić 
poparcie dla celów dotyczących redukcji CO2 wspieranych przez Unię, sprawozdawczyni 
uznała za stosowane przeznaczenie dwóch trzecich funduszy z puli „Bezpieczna, ekologiczna 
i efektywna energia” na energię odnawialną. 

Sprawozdanie zachowuje strukturę zaproponowaną przez Komisję, z wyjątkiem wyzwania 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa”. Z uwagi na szczególny charakter 
wyzwania, jakim jest bezpieczeństwo, podzielono to wyzwanie na dwa: „Zrozumienie 
społeczeństw europejskich i zmian społecznych” i „Ochrona wolności i bezpieczeństwa 
w Europie”. Dzięki temu w pierwszym wyzwaniu nauki społeczne i humanistyka odgrywają 
decydującą rolę w tworzeniu lepiej sprzyjających integracji i innowacyjnych społeczeństw. 
Nie trzeba przypominać, że centralna rola nauk społecznych i humanistyki w tym wyzwaniu 
nie zaszkodzi podstawowej roli, jaką te dyscypliny nadal będą odgrywać w sprostaniu 
pozostałym sześciu wyzwaniom.

Jeśli chodzi o drugie wyzwanie, to choć z pewnością bieżące zagrożenia dla wolności 
i bezpieczeństwa są wielowymiarowe, a w konsekwencji, także obecne w pozostałych 
wyzwaniach społecznych, ich znaczenie uzasadnia utworzenie niezależnego wyzwania. To 
nowe wyzwanie skoncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu i opracowaniu 
odpowiedzi na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia, przed jakimi stoi europejskie 
bezpieczeństwo. 

Zagwarantować integracyjny charakter programu „Horyzont 2020”

Kolejne programy ramowe odgrywały podstawową rolę w integrowaniu europejskiego 
systemu nauki i technologii dzięki finansowaniu działań, które umożliwiły mobilizację 
doskonałych badaczy i najwyższej próby koncepcji. Dlatego jednym z priorytetów 
niniejszego sprawozdania była ochrona dorobku w tej dziedzinie przez poszukiwanie 
sposobów wzmocnienia projektów współpracy transnarodowej o charakterze 
przedkonkurencyjnym i średniej skali we wszystkich obszarach wobec pojawiającej się 
tendencji do koncentrowania funduszy na wielkich projektach, które mogą utrudnić 
pojawianie się nowych uczestników i zmniejszać dynamizm systemu. 
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Stosując taką samą logikę zwiększono finansowanie na działania Marie Curie i na 
infrastrukturę badawczą (ze szczególną uwagą poświęconą e-infrastrukturze) i stworzono 
nowy cel szczegółowy „Upowszechnianie doskonałości i rozszerzanie uczestnictwa” 
w ramach priorytetu „Doskonała baza naukowa”, w celu wsparcia badaczy na terytorium całej 
Unii. Ten ostatni cel szczegółowy zamierza wspierać inicjatywy typu twinning, szkolenia, 
dostęp do sieci, etc.

Konieczność stworzenia synergii między funduszami strukturalnymi i programem ramowym 
zawsze figurowała w odnośnych rozporządzeniach i była realizowana ze zmiennym 
szczęściem. Jednak fakt, że połączono CSFRI i wspólne ramy strategiczne polityki spójności, 
aby wnieść wkład w cel, jakim jest inteligentny wzrost w strategii „Europa 2020”, sprawia że 
współpraca między oboma instrumentami w tym nowym okresie będzie nieunikniona. W tym 
sensie wniosek Komisji w sprawie nowego rozporządzenia o EFRR zawiera autentycznie 
pozytywne elementy, takie jak możliwość łączenia funduszy z obu źródeł, z tym że aby 
współpraca funkcjonowała konieczne jest, aby władze regionalne znały i wspierały w swych 
strategiach inteligentnej specjalizacji inicjatywy na rzecz badania, rozwoju i innowacji na 
uniwersytetach, w firmach i ośrodkach badawczych. Istotne jest także, aby władze krajowe 
i regionalne mogły liczyć na fachowe doradztwo w opracowywaniu tych strategii i aby różne 
służby Komisji Europejskiej współpracowały w ich ocenie. 

Większa rola podmiotów  

Drugą linią przewodnią niniejszego sprawozdania jest chęć dowartościowania ośrodków 
badawczych, uniwersytetów i firm przez nadanie im większej roli w proponowaniu nowych 
idei i identyfikowaniu nowych możliwości. Dlatego stwierdzono, że fundusze przeznaczone 
na zaproszenia do składania wniosków w ramach priorytetów „Wiodąca pozycja 
w przemyśle” i „Wyzwania społeczne” wynoszą minimum 15% i stosują podejście oddolne 
(bottom up), a co najmniej 60% funduszy przeznaczonych na inicjatywy FEST zostanie 
przeznaczone na FEST Open. Jednocześnie sprawozdawczyni uważa za wyjątkowo właściwe 
podejście oddolne zastosowane w instrumencie przeznaczonym na MŚP, któremu 
zagwarantowano własne źródło finansowania.

Ponadto sprawozdawczyni uważa za słuszne przyznanie większego prawa głosu badaczom 
także w pozostałych konkursach, umożliwiając tworzenie Sectoral Steering Boards, w których 
skład wchodzą niezależni eksperci, których wkład polega na opracowaniu planów badań 
i innowacji w każdym wyzwaniu społecznym. 

Z drugiej strony znalezienie odpowiedzi na globalne wyzwania i prowadzenie badań, które 
przynoszą korzyści obywatelom, wymaga jak największego udziału podmiotów. Dlatego 
w nowym celu szczegółowym „Odpowiedzialne badania i nauka” proponuje się lepiej 
wykorzystywać kanały komunikacji, które przezwyciężą postrzeganie obywatela jako 
zwykłego odbiorcy wyników badań. 

Ponadto sprawozdawczyni uważa za bardzo pozytywne, że program „Horyzont 2020” kładzie 
nacisk na otwarte innowacje wprowadzane przez użytkownika. 

Wzmocnienie wzorcowej roli programu
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Cechą charakterystyczną kolejnych programów ramowych była ich zdolność działania jako 
przykład dobrych praktyk. Tak więc działania Marie Curie i, od niedawna, stypendia ERC 
odegrały fundamentalną rolę w dowartościowaniu karier badawczych jeśli chodzi o aspekt 
finansowy i warunki pracy, które zaczęły wpływać na praktykę uniwersytecką i ośrodków 
badawczych.   

Program „Horyzont 2020” idzie o krok dalej, stanowiąc pewnego rodzaju wzorzec, gdyż po 
raz pierwszy włączono do programów ramowych artykuł poświęcony równouprawnieniu płci. 
Aktualne sprawozdanie rozszerzyło jego treść, aby ująć podwójny wymiar: zwiększyć 
obecność i awans kobiet w programie „Horyzont 2020” i włączyć analizę płci i tożsamości 
płciowej do treści badawczych.

W tym samym duchu sprawozdawczyni włączyła nowy artykuł na temat otwartego 
i bezpłatnego dostępu do artykułów w periodykach, które są owocem publicznej działalności 
badawczej finansowanej przez program. Proponuje się także promować wolny dostęp do 
danych uzyskanych lub zebranych w ramach projektów finansowych z programu „Horyzont 
2020”.

Oba elementy mają ponadto duży wpływ na skuteczność i gospodarność budżetową. Lepsze 
wykorzystanie żeńskiego kapitału ludzkiego powoduje rozszerzenie zakresu doświadczeń 
i pojawienie się nowych idei, co przynosi nowe możliwości przekształcania innowacji 
w rozwój gospodarczy. A obieg wyników szerzej zakrojonych i szerzej dostępnych badań 
ułatwia niewątpliwie zaszczepienie procesu innowacji w każdym miejscu w Unii. 

Podkreślenie międzynarodowego wymiaru programu „Horyzont 2020” 

Wymiar przekrojowy o największym potencjale rozwoju w najbliższych latach to współpraca 
międzynarodowa. Utrzymanie naszego poziomu konkurencyjności nie nastąpi bez 
zapewnienia współpracy między najlepszymi na świecie ośrodkami wiedzy; odpowiedź na 
globalne problemy obejmuje skoordynowaną współpracę z niezliczonymi badaczami 
w terenie, co wniesie wkład w rozwój nauki na szczeblu globalnym. Dlatego wśród trzech 
priorytetów składających się na program „Horyzont 2020” należy wyraźnie uwzględnić 
wymiar międzynarodowy. 


