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Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady 

uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 9 Artykuł 9 

Budżet Budżet 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu ramowego na lata 

2021–2027 wynosi 94 100 000 000 EUR 

według cen bieżących na potrzeby 

programu szczegółowego, o którym mowa 

w art. 1 ust. 3 lit. a), oraz obejmuje 

dodatkowo kwotę na potrzeby programu 

szczegółowego, o którym mowa w art. 1 

ust. 3 lit. b), określoną w rozporządzeniu ... 

ustanawiającym Europejski Fundusz 

Obronny. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu ramowego na lata 

2021–2027 wynosi 120 000 000 000 EUR 

w cenach z 2018 r. na potrzeby programu 

szczegółowego, o którym mowa w art. 1 

ust. 3 lit. a), oraz obejmuje dodatkowo 

kwotę na potrzeby programu 

szczegółowego, o którym mowa w art. 1 

ust. 3 lit. b), określoną w rozporządzeniu ... 

ustanawiającym Europejski Fundusz 

Obronny. 

2. Szacunkowy podział kwoty, 

o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa 

zdania, jest następujący: 

2. Szacunkowy podział kwoty, 

o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa 

zdania, jest następujący: 

a) 25 800 000 000 EUR na filar I 

„Otwarta nauka” na lata 2021–2027, 

z czego: 

a) 27,42 % na filar I „Doskonała i 

otwarta nauka” na lata 2021–2027, z 

czego: 

1) 16 600 000 000 EUR na 1) 17,64 % na Europejską Radę ds. 
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Europejską Radę ds. Badań Naukowych; Badań Naukowych; 

2) 6 800 000 000 EUR na działania 

„Maria Skłodowska-Curie”; 

2) 7,23 % na działania „Maria 

Skłodowska-Curie”; 

3) 2 400 000 000 EUR na 

infrastruktury badawcze; 

3) 2,55 % na infrastruktury badawcze; 

b) 52 700 000 000 EUR na filar II 

„Globalne wyzwania i konkurencyjność 

przemysłowa” na lata 2021–2027, z czego: 

b) 55,78 % na filar II „Globalne 

wyzwania i europejska konkurencyjność 

przemysłowa” na lata 2021–2027, z czego: 

1) 7 700 000 000 EUR na klaster 

„Zdrowie”; 

1) 8,06 % na klaster „Zdrowie”; 

2) 2 800 000 000 EUR na klaster 

„Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”; 

2) 2,20 % na klaster „Integracyjne i 

kreatywne społeczeństwo”; 

 2a) 1,80 % na klaster „Bezpieczne 

społeczeństwa”; 

3) 15 000 000 000 EUR na klaster 

„Technologie cyfrowe i przemysł”; 

3) 15,64 % na klaster „Technologie 

cyfrowe, przemysł i przestrzeń 

kosmiczna”; 

4) 15 000 000 000 EUR na klaster 

„Klimat, energetyka i mobilność”; 

4) 15,84 % na klaster „Klimat, 

energetyka i mobilność”; 

5) 10 000 000 000 EUR na klaster 

„Żywność i zasoby naturalne”; 

5) 10,60 % na klaster „Żywność, 

zasoby naturalne i rolnictwo”; 

6) 2 200 000 000 EUR na niejądrowe 

działań bezpośrednie Wspólnego Centrum 

Badawczego (JRC); 

6) 1,64 % na niejądrowe działania 

bezpośrednie Wspólnego Centrum 

Badawczego (JRC); 

c) 13 500 000 000 EUR na filar III 

„Otwarte innowacje” na lata 2021–2027, 

z czego: 

c) 12,41 % na filar III „Innowacyjna 

Europa” na lata 2021–2027, z czego: 

1) 10 500 000 000 EUR na 

Europejską Radę ds. Innowacji, w tym 

do 500 000 000 EUR na europejskie 

ekosystemy innowacji; 

1) 8,41 % na Europejską Radę ds. 

Innowacji (EIC), w tym do 0,53 % na 

europejskie ekosystemy innowacji; 

2) 3 000 000 000 EUR na Europejski 

Instytut Innowacji i Technologii (EIT); 

2) 4 % na Europejski Instytut 

Innowacji i Technologii (EIT); 

d) 2 100 000 000 EUR na część 

„Wzmocnienie europejskiej przestrzeni 

badawczej” na lata 2021–2027, z czego: 

d) 4,39 % na część „Wzmacnianie 

europejskiej przestrzeni badawczej” 

obejmującą następujące elementy: 

1) 1 700 000 000 EUR na „dzielenie 

się doskonałością”; 

1) 4,00 % na szerzenie doskonałości i 

zwiększanie uczestnictwa w całej Unii; 

2) 400 000 000 EUR na 

„zreformowanie i usprawnienie 

europejskiego systemu badań naukowych 

2) 0,39 % na zreformowanie 

i usprawnienie europejskiego systemu 



 

AM\1171637PL.docx  PE631.577v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

i innowacji”. badań naukowych i innowacji. 

3. Aby móc zareagować na 

nieprzewidziane sytuacje lub rozwój 

wydarzeń i nowe potrzeby, Komisja może, 

w ramach rocznej procedury budżetowej, 

zmienić kwoty, o których mowa w ust. 2, 

o maksymalnie 10 %. Nie dopuszcza się 

takiej zmiany w odniesieniu do kwoty, 

o której mowa w niniejszym artykule 

ust. 2 lit. b) pkt 6 oraz całkowitej kwoty 

określonej w ust. 2 niniejszego artykułu 

jako przeznaczonej na część 

„Wzmocnienie europejskiej przestrzeni 

badawczej”. 

3. Aby móc zareagować na 

nieprzewidziane sytuacje lub rozwój 

wydarzeń i nowe potrzeby, Komisja może, 

w ramach rocznej procedury budżetowej, 

zmienić kwoty, o których mowa w ust. 2, 

o maksymalnie 10 %, łącznie z 

przydziałem wkładów z państw 

stowarzyszonych. 

 3a. W ramach ogólnego celu Unii, 

jakim jest uwzględnianie działań w 

dziedzinie klimatu oraz wydatkowanie 30 

% budżetu UE na wspieranie celów w 

dziedzinie klimatu, na działania w ramach 

programu przeznacza się w stosownych 

przypadkach co najmniej 35 % jego 

wydatków na cele w dziedzinie klimatu. 

 3b. Co najmniej 3 mld EUR 

przeznacza się na dotacje na innowacje 

stopniowe w MŚP zgodnie z 

instrumentem, o którym mowa w art. 43a 

niniejszego rozporządzenia i w załączniku 

I do decyzji. 

 3c. 45 % budżetu klastra 

„Integracyjne i kreatywne społeczeństwo” 

zostanie przeznaczone na wsparcie badań 

naukowych w sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym, w tym dziedzictwa 

kulturowego Unii, z czego 300 mln EUR 

należy przeznaczyć na stworzenie chmury 

europejskiego dziedzictwa kulturowego 

zgodnie z załącznikiem I do programu 

szczegółowego, po przedstawieniu 

Parlamentowi Europejskiemu oceny 

skutków. 

 3d. Należy dążyć do przeznaczenia co 

najmniej 1 mld EUR na badania 

kwantowe w ramach klastra „Technologie 

cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” 

w filarze II. 
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4. Z kwoty, o której mowa w ust. 1 

pierwsza połowa zdania, można również 

pokrywać wydatki na przygotowanie, 

monitorowanie, kontrolę, audyt, ocenę 

i inne rodzaje działalności oraz wydatki 

niezbędne do zarządzania programem 

i jego realizacji, w tym wszelkie wydatki 

administracyjne, a także wydatki na ocenę 

realizacji jego celów. Z kwoty tej można 

ponadto pokrywać wydatki związane 

z badaniami, spotkaniami ekspertów, 

działalnością w zakresie informacji 

i komunikacji, o ile są one związane 

z celami programu, jak również wydatki 

związane z sieciami informatycznymi 

w zakresie przetwarzania i wymiany 

informacji, w tym z narzędziami 

informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz 

z innego rodzaju pomocą techniczną 

i administracyjną niezbędną w związku 

z zarządzaniem programem. 

4. Z kwoty, o której mowa w ust. 1 

pierwsza połowa zdania, można również 

pokrywać wydatki na przygotowanie, 

monitorowanie, kontrolę, audyt, ocenę 

i inne rodzaje działalności oraz wydatki 

niezbędne do zarządzania programem 

i jego realizacji, w tym wszelkie wydatki 

administracyjne, a także wydatki na ocenę 

realizacji jego celów. Wydatki te nie 

przekraczają 5 % całkowitej kwoty 

programu. Z kwoty tej można ponadto 

pokrywać wydatki związane z badaniami, 

spotkaniami ekspertów, działalnością 

w zakresie informacji i komunikacji, o ile 

są one związane z celami programu, jak 

również wydatki związane z sieciami 

informatycznymi w zakresie przetwarzania 

i wymiany informacji, w tym 

z narzędziami informatycznymi dla 

przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju 

pomocą techniczną i administracyjną 

niezbędną w związku z zarządzaniem 

programem. 

5. W razie potrzeby w budżecie 

obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać 

zapisane środki na pokrycie wydatków 

przewidzianych w ust. 4, aby umożliwić 

zarządzanie działaniami, które nie zostaną 

zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r. 

5. W razie potrzeby w budżecie 

obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać 

zapisane środki na pokrycie wydatków 

przewidzianych w ust. 4, aby umożliwić 

zarządzanie działaniami, które nie zostaną 

zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r. 

6. Zobowiązania budżetowe z tytułu 

działań trwających dłużej niż jeden rok 

budżetowy można rozłożyć na kilka lat na 

roczne raty. 

6. Zobowiązania budżetowe z tytułu 

działań trwających dłużej niż jeden rok 

budżetowy można rozłożyć na kilka lat na 

roczne raty. 

7. Nie naruszając przepisów 

rozporządzenia finansowego, wydatki na 

działania wynikające z projektów ujętych 

w pierwszym programie prac mogą być 

kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r. 

7. Nie naruszając przepisów 

rozporządzenia finansowego, wydatki na 

działania wynikające z projektów ujętych 

w pierwszym programie prac mogą być 

kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r. 

8. Środki przydzielone państwom 

członkowskim w ramach zarządzania 

dzielonego i mogące być przenoszone 

zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) XX 

[…ustanawiającego wspólne przepisy] 

mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione 

do programu. Komisja wykonuje te środki 

bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) 

skreśla się 
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rozporządzenia finansowego lub 

pośrednio zgodnie z lit. c) tegoż artykułu. 

W miarę możliwości środki te 

wykorzystuje się na rzecz danego państwa 

członkowskiego. 

9. Program „Horyzont Europa” 

opracowano tak, by jego realizacja 

odbywała się w synergii z innymi unijnymi 

programami finansowania. 

Niewyczerpujący wykaz efektów synergii 

z innymi unijnymi programami 

finansowania zawarto w załączniku IV. 

skreśla się 

Or. en 

 


