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TEKSTY PRZYJĘTE

P9_TA(2023)0033
Unijny program bezpiecznej łączności na lata 2023–2027
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego unijny program bezpiecznej łączności na lata 2023–2027 
(COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2022)0057),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0045/2022),

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

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo 
właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 23 
listopada 2022 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0249/2022),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji, 
które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

3. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 
rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej;



4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.



P9_TC1-COD(2022)0039

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 lutego 
2023 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/... 
ustanawiającego unijny program bezpiecznej łączności na lata 2023–2027

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2023/588.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie polityczne w sprawie finansowania unijnego programu bezpiecznej 

łączności na lata 2023–2027

Parlament Europejski i Rada uzgadniają, bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej 

w ramach rocznej procedury budżetowej, że finansowanie unijnego programu bezpiecznej 

łączności na lata 2023–2027 zostanie w tym okresie pokryte orientacyjnie w następujący 

sposób: 

– 200 mln EUR z nieprzydzielonych marginesów z działu 1 i z działu 5;

– 1450 mln EUR z wkładów z działu 1, działu 5 i działu 6.



Wspólne oświadczenie polityczne  w sprawie ponownego wykorzystania umorzonych środków 

z programu „Horyzont Europa”

We wspólnym oświadczeniu w sprawie ponownego wykorzystania umorzonych środków 

w związku z programem badawczym1 Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły 

ponowne udostępnienie na rzecz programu badawczego środków na zobowiązania 

odpowiadających kwocie umorzeń w wysokości do 0,5 mld EUR (w cenach z 2018 r.) 

w okresie 2021–2027, wynikającej z całkowitego lub częściowego niezrealizowania 

projektów objętych programem ramowym „Horyzont Europa” lub programem go 

poprzedzającym „Horyzont 2020”2, jak przewidziano w art.  15 ust. 3 rozporządzenia 

finansowego.

W oświadczeniu3 dotyczącym rozporządzenia (UE) 2021/695 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiającego program ramowy w zakresie badań 

naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania 

obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 

1291/2013 Parlament Europejski, Rada i Komisja porozumiały się w sprawie orientacyjnego 

podziału tej kwoty, z której na klaster „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń 

kosmiczna”, w szczególności na badania kwantowe, będzie można przeznaczyć do 300 000 

000 EUR w cenach stałych z 2018 r.

Bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej w ramach rocznej procedury budżetowej 

i uprawnień Komisji w zakresie wykonania budżetu Parlament Europejski, Rada i Komisja 

uzgadniają, że w ramach klastra „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” 

programu „Horyzont Europa” na działania badawcze w zakresie bezpiecznej łączności 

przydzielona zostanie orientacyjna kwota 200 000 000 EUR w cenach stałych z 2018 r.

1 Dz.U. C 444 I z 22.12.2020, s. 3.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych 
i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 104).

3 Dz.U. C 185 z 12.5.2021, s. 1.


