
 

 

P7_TA(2013)0500 

Uczestnictwo i upowszechnianie programu „Horyzont 2020” – programu 

ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu 

ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) (COM(2011)0810 – C7-

0465/2011 – 2011/0399(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2011)0810), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 173, art. 183 i art. 188 akapit drugi Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 

Parlamentowi przez Komisję (C7-0465/2011), 

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

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 19 lipca 2012 r.1, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 

2012 r.2, 

– uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez 

przedstawiciela Rady pismem z dnia 12 września 2013 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 

Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A7-0428/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, a także parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Dz.U. C 318 z 20.10.2012, s. 1. 
2 Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 111. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0399 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 

listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr .../2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu 

„Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–

2020) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 

 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1290/2013.) 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

 

OŚWIADCZENIA KOMISJI 

Oświadczenie w sprawie ustalania bezpośrednich kosztów dużych infrastruktur 

badawczych 

W odpowiedzi na wnioski zainteresowanych stron, Komisja zobowiązała się do wyjaśnienia 

kwestii ustalania bezpośrednich kosztów dużych infrastruktur badawczych zgodnie z głównymi 

kierunkami wytyczonymi w niniejszym oświadczeniu. 

Wytyczne dotyczące bezpośrednich kosztów dużych infrastruktur badawczych w ramach 

programu „Horyzont 2020” będą miały zastosowanie do kosztów dużych infrastruktur 

badawczych o łącznej wartości co najmniej 20 mln EUR dla danego beneficjenta, obliczonej 

jako sumę historycznych wartości aktywów poszczególnych infrastruktur badawczych, 

figurujących w ostatnim zestawieniu bilansowym danego beneficjenta sprzed dnia podpisania 

umowy o udzieleniu dotacji, lub zgodnych z ustaleniami dokonanymi na podstawie kosztów 

wynajmu lub dzierżawy infrastruktury badawczej.   

Poniżej tego progu wytyczne dotyczące bezpośrednich kosztów dużych infrastruktur 

badawczych w ramach programu „Horyzont 2020” nie będą miały zastosowania. Indywidualne 

pozycje kosztowe mogą zostać zgłoszone jako uprawnione koszty bezpośrednie zgodnie z 

mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi umowy o udzielenie dotacji.  

W ujęciu ogólnym można będzie wykazywać jako koszty bezpośrednie wszystkie koszty, które 

jednocześnie:  spełniają ogólne kryteria kwalifikowalności i są bezpośrednio związane z 

wdrażaniem działania i w związku z tym mogą być przypisane temu działaniu.   

W przypadku dużych infrastruktury badawczej wykorzystywanej na potrzeby projektu, będzie 

to dotyczyć systematycznie kosztów skapitalizowanych i kosztów operacyjnych.  

„Koszty skapitalizowane” będą to koszty poniesione w celu utworzenia lub odnowienia dużej 

infrastruktury badawczej, a także niektóre koszty specjalnych napraw i konserwacji dużych 

infrastruktur badawczych wraz ze składnikami lub istotnymi integralnymi składnikami.  

„Koszty operacyjne” będą kosztami ponoszonymi przez beneficjenta w szczególności w 

związku z obsługą dużej infrastruktury badawczej.  

Tymczasem niektóre koszty mogą systematycznie nie być deklarowane jako bezpośrednie 

koszty, ale być uznawane za podlegające zwrotowi w postaci ryczałtu z tytułu kosztów 

pośrednich, np. koszty wynajmu, dzierżawy lub amortyzacji budynków administracyjnych lub 

siedziby administracyjnej.  

W przypadku gdy koszty zostały spowodowane jedynie częściowo działalnością w ramach 

projektu, deklarować można jedynie część kosztów bezpośrednio odpowiadającą projektowi. 

Do tych celów system pomiarowy beneficjenta musi zapewniać dokładne oszacowanie 

konkretnej faktycznej wysokości kosztów projektu (np. poprzez wykazanie rzeczywistego 



 

 

wykorzystania i spożytkowania w ramach projektu). Wymóg ten będzie spełniony, jeśli 

obliczenia zostaną uzyskane w oparciu o fakturę dostawcy. 

Pomiary kosztów są zwykle związane z czasem poświęcony projektowi, który musi 

odpowiadać faktycznym godzinom/ dniom / miesiącom wykorzystania infrastruktury 

badawczej na potrzeby projektu. Całkowita liczba efektywnych godzin / dni/ miesięcy musi 

odpowiadać pełnemu potencjałowi wykorzystania (pełnej zdolności) infrastruktury badawczej. 

W obliczaniu pełnej zdolności będzie się uwzględniać wszystkie okresy, w których 

infrastruktura badawcza może być, ale nie jest wykorzystywana. Jednak przy obliczaniu pełnej 

zdolności uwzględniane będą rzeczywiste ograniczenia, takie jak godziny otwarcia jednostki, 

czas napraw i konserwacji (w tym kalibrowania i testowania). 

Jeżeli ze względu na ograniczenia techniczne dany koszt może zostać bezpośrednio zmierzony 

w odniesieniu do infrastruktury badawczej, a nie w bezpośrednim odniesieniu do projektu, 

akceptowalnym rozwiązaniem zastępczym byłoby zmierzenie tych kosztów za pomocą 

odpowiednich dla projektu jednostek rzeczywistego wykorzystania, popartych specyfikacjami 

technicznymi i rzeczywistymi danymi, a także określonymi na podstawie analitycznego 

systemu rozliczeniowego beneficjenta.  

Koszty i ich bezpośrednie pomiary w odniesieniu do projektu muszą być poparte odpowiednimi 

dokumentami poświadczającymi, umożliwiającymi zapewnienie wystarczającej ścieżki audytu. 

Beneficjent może wykazać bezpośredni związek za pomocą innych przekonujących dowodów. 

Służby Komisji zalecą najlepsze praktyki w dziedzinie bezpośrednich pomiarów i dokumentów 

poświadczających (np.: w odniesieniu do kosztów skapitalizowanych: sprawozdania finansowe 

wraz z polityką amortyzacji beneficjenta jako część jego zwyczajowych zasad rachunkowości, 

wykazujące obliczenia dotyczące potencjalnego wykorzystania oraz gospodarczego cyklu życia 

aktywów, a także elementy wykazujące rzeczywiste wykorzystanie do celów projektu; dla 

kosztów operacyjnych: szczegółowa faktura dotycząca dużej infrastruktury badawczej, czas 

trwania projektu itp.).  

Na wniosek beneficjenta korzystającego z dużej infrastruktury badawczej, a także z 

uwzględnieniem dostępnych zasobów i zasady opłacalności, Komisja może przeprowadzić 

ocenę ex ante metody ustalania bezpośrednich kosztów poniesionych przez beneficjenta, w 

sposób prosty i przejrzysty, tak aby zagwarantować pewność prawa. Te oceny ex ante będą w 

pełni uwzględniane w procedurach audytu ex post. 

Ponadto Komisja ustanowi grupę złożoną z przedstawicieli odpowiednich organizacji 

zrzeszających zainteresowane strony, która to grupa będzie miała za zadanie dokonanie oceny 

wykorzystania tych wytycznych.  

Komisja potwierdza, że wkrótce przyjmie wytyczne dotyczące bezpośrednich kosztów dużej 

infrastruktury badawczej, po przyjęciu regulacji w sprawie programu „Horyzont 2020”.   

Oświadczenie w sprawie wytycznych dotyczących kryteriów związanych z wdrażaniem 

„bonusu” 

Jeżeli chodzi o dodatkowe wynagrodzenie, Komisja zamierza bezzwłocznie wydać wytyczne 

dotyczące kryteriów związanych z wdrażaniem „bonusu” po przyjęciu zasad uczestnictwa i 

upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”. 



 

 

Oświadczenie w sprawie instrumentu „Szybka droga do innowacji” 

Komisja zamierza zapewnić odpowiednią widoczność instrumentu „Szybka droga do 

innowacji” w środowisku prowadzącym działalność badawczą i innowacyjną, za pomocą 

działań podnoszących świadomość i informacyjnych poprzedzających pilotażową akcję w 2015 

r. 

Komisja nie zamierza ograniczać czasu trwania działań instrumentu „Szybka droga do 

innowacji” ex ante. Czynniki takie jak sensytywny charakter ram czasowych i międzynarodowa 

sytuacja w zakresie konkurencji muszą być w wystarczającym stopniu uwzględniane przy 

ocenie „wpływu” wniosku, tak aby umożliwić elastyczność odpowiednio do różnych cech 

charakteryzujących badania stosowane. 

Poza pogłębioną oceną przeprowadzaną w ramach śródokresowej oceny programu „Horyzont 

2020”, program pilotażowy „Szybka droga do innowacji” będzie poddany stałemu 

monitorowaniu pod kątem wszystkich aspektów praktycznych związanych ze zgłaszaniem, 

oceną, selekcją, a także planowaniem budżetowym wniosków w ramach „Szybkiej drogi do 

innowacji”, począwszy od daty granicznej w 2015 r.  

Aby projekt pilotażowy był skuteczny i aby upewnić się co do możliwości przeprowadzenia 

skutecznej oceny, niezbędne może okazać się wsparcie nawet stu projektów. 

Oświadczenie w sprawie art. 3 i 4 

W umowach o udzielenie dotacji Komisja zamierza zawrzeć odniesienia do prawa krajowego 

dotyczące publicznego dostępu do dokumentów oraz poufności, dążąc do zachowania 

stosownej równowagi między poszczególnymi interesami. 

Oświadczenie w sprawie art. 28  
(opcja 100 % stawki zwrotu w przypadku podmiotów prawnych non profit z przeznaczeniem na 

działania innowacyjne): 

Komisja zwraca uwagę na fakt, że również podmioty non profit mogą prowadzić działalność 

gospodarczą, która ma bliskie związki z rynkiem, oraz że jej dotowanie może powodować 

zakłócenia na rynku wewnętrznym. W związku z tym Komisja dokona oceny ex-ante tego, czy 

działalność kwalifikowalna ma charakter gospodarczy, czy skutecznie zapobiega się 

krzyżowym dotacjom działalności gospodarczej, oraz czy stopa finansowania 

kwalifikowalnych działań gospodarczych ma negatywny wpływ na konkurencję na rynku 

wewnętrznym, który to wpływ nie jest równoważony pozytywnymi skutkami.  

Oświadczenie w sprawie art. 42 

 

We wzorze umowy o udzielenie dotacji Komisja zamierza określić ramy czasowe dotyczące 

ochrony wyników, z uwzględnieniem ram czasowych siódmego programu ramowego. 

 

 


