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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020” stanowi solidną 
podstawę, która wychodzi naprzeciw potrzebom Unii Europejskiej w zakresie nauki i badań 
naukowych i jednocześnie gwarantuje pewien stopień synergii z polityką spójności. 

Poprawki skupiają się głównie na działaniach mających na celu pobudzenie rozwoju 
i zaangażowanie regionów, miast i społeczności lokalnych, ktore nie są w wystarczającym 
stopniu uwzględnione we wniosku, mimo iż Komisja apelowała do państw członkowskich 
o włączenie tych działań do ich operacyjnych programów badawczych w następnym okresie 
programowania.

Program „Horyzont 2020” powinien również w większym stopniu uwzględniać 
zróżnicowanie geograficzne Unii Europejskiej oraz wspierać inicjatywy badawcze we 
wszystkich państwach członkowskich, co wzmocni regionalny wymiar polityki naukowo-
badawczej. W tym względzie należy wzmocnić wymiar terytorialny i transnarodowy.

Należy również poruszyć szczególną kwestię dotyczącą wydatków osobistych naukowców 
i ich udziału w międzynarodowych zespołach badawczych; pod tym względem istnieją 
znaczne różnice regionalne, co stanowi ograniczenie dla niektórych regionów, 
w szczególności tych mniej rozwiniętych.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w jej sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię z 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 

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, program „Horyzont 
2020” powinien rozwijać synergię z 
innymi programami Unii w takich 
dziedzinach jak edukacja, przestrzeń 
kosmiczna, środowisko, konkurencyjność i 
MŚP, bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura 
i media, a także z Funduszem Spójności,
polityką rozwoju obszarów wiejskich oraz 
polityką morską i polityką rybołówstwa,
objętych rozporządzeniem w sprawie 
wspólnych przepisów, co może w 
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innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

szczególności pomóc we wzmocnieniu 
krajowych i regionalnych zdolności w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Działania objęte programem 
„Horyzont 2020” powinny mieć charakter 
terytorialny i być dostosowane do 
specyficznych potrzeb terytoriów, gdyż 
zaangażowanie organów regionalnych i 
lokalnych w planowanie i wykorzystanie 
funduszy oraz programów badań 
naukowych i innowacji ma zasadnicze 
znaczenie z uwagi na niemożność 
stosowania tej samej strategii rozwojowej 
we wszystkich regionach.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) Program „Horyzont 2020” powinien 
mieć wyraźny wymiar terytorialny i 
transnarodowy. Program ten powinien 
zapewnić wymianę między europejską 
polityką w zakresie badań naukowych i 
innowacji oraz regionalnymi i lokalnymi 
podmiotami realizującymi tę politykę na 
szczeblu operacyjnym.
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Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Kariery naukowców

Program „Horyzont 2020” jest 
realizowany zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr xx/2013 [zasady uczestnictwa], co 
przyczyni się do wzmocnienia jednolitego 
rynku dla naukowców i atrakcyjności 
karier naukowców w całej Unii 
w kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, poprzez uwzględnienie 
transnarodowego charakteru większości 
wspieranych w jej ramach działań.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji.

Środki te obejmują:
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a) pomoc na wszystkich etapach cyklu 
badań naukowych (od powstania 
prototypu do pełnego wdrożenia), której 
celem jest umożliwienie MŚP pełnego 
wykorzystania ich potencjału naukowo-
badawczego; 
b) zapewnienie specjalnego wsparcia w 
negocjacjach w zakresie praw własności 
intelektualnej w ramach otwartych 
projektów innowacyjnych;
c) zapewnienie środków wsparcia 
pozwalających zaradzić problemowi 
opóźnień w przyznawaniu dotacji, jako że 
przepływ środków pieniężnych jest 
głównym problemem dla MŚP;   
d) zapewnienie środków wsparcia na rzecz 
działań podnoszących świadomość wśród 
MŚP. 
W ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

Or. en


