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7.12.2018 A8-0401/174 

Poprawka  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

(2018/0224(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólnym celem programu jest 

osiągnięcie naukowego, gospodarczego 

i społecznego oddziaływania w wyniku 

inwestycji Unii w badania naukowe 

i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową 

i technologiczną Unii i przyczynić się do 

zwiększenia jej konkurencyjności, w tym 

w jej przemyśle, zrealizować strategiczne 

priorytety Unii i wnieść wkład 

w pokonywanie globalnych wyzwań, 

w tym osiąganie celów zrównoważonego 

rozwoju. 

1. Ogólnym celem programu jest 

osiągnięcie naukowego, gospodarczego i 

społecznego oddziaływania w wyniku 

inwestycji Unii w badania naukowe i 

innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i 

technologiczną państw członkowskich i 

przyczynić się do ich rozwoju, zwłaszcza 

przemysłowego, zrealizować strategiczne 

priorytety Unii i wnieść wkład w 

pokonywanie globalnych wyzwań, w tym 

osiąganie celów zrównoważonego 

rozwoju. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Poprawka  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

(2018/0224(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wzmocnienie oddziaływania badań 

naukowych i innowacji na kształtowanie, 

wspieranie i realizację polityki Unii oraz 

wspieranie absorbcji innowacyjnych 

rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo 

w celu sprostania globalnym wyzwaniom; 

b) wzmocnienie oddziaływania badań 

naukowych i innowacji oraz wspieranie 

absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez 

przemysł i społeczeństwo, aby sprostać 

globalnym wyzwaniom; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Poprawka  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

(2018/0224(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) propagowanie wszelkich form 

innowacji, w tym innowacji 

przełomowych, i wzmocnienie procesu 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 

na rynek; 

c) propagowanie wszelkich form 

innowacji i wzmocnienie procesu 

wprowadzania i popularyzacji 

innowacyjnych rozwiązań; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Poprawka  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

(2018/0224(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) oraz zoptymalizowanie rezultatów 

programu pod kątem zwiększenia 

oddziaływania w obrębie wzmocnionej 

europejskiej przestrzeni badawczej. 

d) oraz zoptymalizowanie rezultatów 

programu pod kątem zwiększenia ich 

oddziaływania w różnych państwach 

członkowskich, promowanie konwergencji 

pod względem rozwoju naukowego i 

technologicznego oraz zahamowanie i 

odwrócenie tendencji do pogłębiania 

różnic. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Poprawka  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

2018/0224 (COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Program jest realizowany według 

metody zarządzania bezpośredniego 

zgodnie z rozporządzeniem finansowym 

lub według metody zarządzania 

pośredniego z organami finansującymi, 

o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia finansowego. 

1. Program jest realizowany według 

metody zarządzania bezpośredniego i 

dzielonego zgodnie z rozporządzeniem 

finansowym lub według metody 

zarządzania pośredniego z organami 

finansującymi, o których mowa w art. 62 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego. 

W przypadku systemu zarządzania 

dzielonego należy ustalić i zarezerwować 

pule środków krajowych, których łączna 

wysokość nie powinna być niższa niż 50 % 

ogólnej puli środków programu. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Poprawka  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

(2018/0224(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Działania w ramach programu 

„Horyzont Europa” realizuje się przede 

wszystkim w drodze zaproszeń do 

składania wniosków, przy czym niektóre 

z tych zaproszeń organizuje się jako 

elementy misji i partnerstw europejskich. 

7. Działania w ramach programu 

„Horyzont Europa” zarządzane 

bezpośrednio realizuje się przede 

wszystkim w drodze zaproszeń do 

składania wniosków, przy czym niektóre 

z tych zaproszeń organizuje się jako 

elementy misji i partnerstw europejskich. 

Zarządzanie dzielone zapewnia 

zrównoważony podział zasobów między 

państwa członkowskie i zmniejszenie 

nierówności w zakresie zdolności i 

działalności badawczo-rozwojowej w 

obszarach objętych wsparciem z 

programu. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Poprawka  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

(2018/0224(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Działalność w zakresie badań 

naukowych i innowacji prowadzoną 

w ramach programu „Horyzont Europa” 

ukierunkowuje się na zastosowania 

cywilne. 

8. Działalność w zakresie badań 

naukowych i innowacji prowadzoną 

w ramach programu „Horyzont Europa” 

ukierunkowuje się wyłącznie na 

zastosowania cywilne. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Poprawka  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

(2018/0224(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

według cen z 2018 r. na potrzeby programu 

szczegółowego, o którym mowa w art. 1 

ust. 3 lit. a). 

Or. pt 

 

 


