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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
iększość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie 
MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka 
państw członkowskich
(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0514),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 169 i 172 lit. b) traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0281/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. 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;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 20 preambuły

(20) W celu skutecznej realizacji programu 
Eurostars, specjalna jednostka ds. realizacji 
powinna przyznać wsparcie finansowe 
osobom trzecim uczestniczącym we 
wspólnym programie Eurostars, których 
wybór zostanie dokonany w wyniku 
zaproszenia do składania 
wniosków/przetargu.

(20) W celu skutecznej realizacji programu 
Eurostars, specjalna jednostka ds. realizacji 
powinna przyznać wsparcie finansowe 
osobom trzecim uczestniczącym we 
wspólnym programie Eurostars, których 
wybór zostanie dokonany w wyniku 
zaproszenia do składania 
wniosków/przetargu. Udzielanie takiego 
wsparcia finansowego osobom trzecim 
oraz wypłacanie środków powinno 
przebiegać w sposób przejrzysty 
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i niebiurokratyczny.

Poprawka 2
Punkt 19 preambuły

(19) Wspólnota powinna mieć prawo do 
zmniejszenia swojego wkładu finansowego 
w przypadku niewłaściwej, częściowej lub 
spóźnionej realizacji wspólnego programu 
Eurostars lub w przypadku, gdy 
uczestniczące państwa członkowskie oraz 
inne uczestniczące kraje nie wezmą 
udziału, wezmą udział tylko w części lub 
wezmą udział z opóźnieniem w 
finansowaniu wspólnego programu 
Eurostars, na warunkach określonych w 
umowie, która ma być zawarta między 
Wspólnotą a specjalną jednostką ds. 
realizacji.

(19) Wspólnota powinna mieć prawo do 
zmniejszenia lub wstrzymania swojego 
wkładu finansowego w przypadku 
niewłaściwej, częściowej lub spóźnionej 
realizacji wspólnego programu Eurostars 
lub w przypadku, gdy uczestniczące 
państwa członkowskie oraz inne 
uczestniczące kraje nie wezmą udziału, 
wezmą udział tylko w części lub wezmą 
udział z opóźnieniem w finansowaniu 
wspólnego programu Eurostars, na 
warunkach określonych w umowie, która 
ma być zawarta między Wspólnotą a 
specjalną jednostką ds. realizacji.

Poprawka 3
Punkt 20 a preambuły (nowy)

(20 a) Jeżeli ustalono ranking 
wnioskodawców-beneficjentów, 
odpowiednia lista winna być wiążąca 
w odniesieniu do przyznawania projektom 
w ramach Eurostars funduszy 
pochodzących z wkładu Wspólnoty oraz 
przeznaczonych na to budżetów 
krajowych.

Poprawka 4
Punkt 27 a preambuły (nowy)

(27a) Monitorowanie realizacji wspólnego 
programu Eurostars winno być efektywne 
pod względem kosztów i nie powinno 
niepotrzebnie obciążać MŚP 
uczestniczących w programie. 

Poprawka 5
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Artykuł 2 litera (e)

(e) podjęcia zobowiązań przez 
uczestniczące państwa członkowskie i inne 
uczestniczące kraje w zakresie udziału w 
finansowaniu wspólnego programu 
Eurostars oraz dokonania wpłaty wkładu 
finansowego, w szczególności 
finansowania uczestników projektów 
wybranych w wyniku procedury 
zaproszenia do składania wniosków 
rozpoczętej w ramach wspólnego 
programu Eurostars;

(e) podjęcia zobowiązań przez 
uczestniczące państwa członkowskie i inne 
uczestniczące kraje w zakresie udziału 
w finansowaniu wspólnego programu 
Eurostars oraz dokonania wpłaty wkładu 
finansowego, w szczególności 
finansowania uczestników projektów 
wybranych w wyniku procedury 
zaproszenia do składania wniosków 
rozpoczętej w ramach wspólnego 
programu Eurostars, przy zapewnieniu, że 
wpłaty dokonywane są w okresie 
określonym przez specjalną jednostkę ds. 
realizacji programu;

Uzasadnienie

Ponieważ MŚP są wyjątkowo mocno dotknięte przez opóźnione płatności, Wspólnota musi 
unikać spóźnionych wpłat opracowując skuteczny system monitorowania.

Poprawka 6
Artykuł 4

Uzgodnienia dotyczące wkładu 
finansowego Wspólnoty oraz reguły 
odnoszące się do odpowiedzialności 
finansowej oraz do praw własności 
intelektualnej, a także szczegółowe zasady 
przyznawania przez specjalną jednostkę ds. 
realizacji wsparcia finansowego osobom 
trzecim zostaną przyjęte na podstawie 
ogólnej umowy zawartej między Komisją, 
w imieniu Wspólnoty, a specjalną 
jednostką ds. realizacji oraz rocznych 
umów finansowych.

Uzgodnienia dotyczące wkładu 
finansowego Wspólnoty oraz reguły 
odnoszące się do odpowiedzialności 
finansowej oraz do praw własności 
intelektualnej, a także szczegółowe zasady 
przyznawania przez specjalną jednostkę ds. 
realizacji wsparcia finansowego osobom 
trzecim zostaną przyjęte, i jeśli to 
konieczne − po dokonaniu oceny − 
dostosowane na podstawie ogólnej umowy 
zawartej między Komisją, w imieniu 
Wspólnoty, a specjalną jednostką ds. 
realizacji oraz rocznych umów 
finansowych.

Uzasadnienie

Jeżeli przeprowadzona po dwóch latach ocena wykaże taką konieczność, ogólna umowa musi 
zostać dostosowana.

Poprawka 7
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Artykuł 9

Komisja przekazuje wszystkie istotne 
informacje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu. 
Wzywa się uczestniczące państwa 
członkowskie i inne uczestniczące kraje do 
przekazywania Komisji, za pośrednictwem 
specjalnej jednostki ds. realizacji, 
wszelkich dodatkowych informacji 
wymaganych przez Parlament Europejski, 
Radę oraz Trybunał Obrachunkowy 
dotyczących zarządzania finansami 
specjalnej jednostki ds. realizacji.

Komisja przekazuje wszystkie istotne 
informacje Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu. 
Uczestniczące państwa członkowskie 
i inne uczestniczące kraje przekazują 
Komisji na żądanie, za pośrednictwem 
specjalnej jednostki ds. realizacji, wszelkie 
dodatkowe informacje wymagane przez 
Parlament Europejski, Radę oraz Trybunał 
Obrachunkowy dotyczące zarządzania 
finansami specjalnej jednostki ds. 
realizacji.

Uzasadnienie

Jeżeli Parlament Europejski, Rada lub Trybunał Obrachunkowy potrzebują dodatkowych 
informacji dotyczących zarządzania finansami, państwa członkowskie muszą dostarczyć 
takich informacji. Jest to niezbędne dla oceny programu w przyszłości.

Poprawka 8
Artykuł 13 ustęp 2

2. Śródokresowa ocena wspólnego 
programu Eurostars jest dokonywana przez 
Komisję po dwóch latach od daty 
rozpoczęcia wspólnego programu 
Eurostars. Ocena obejmuje zbadanie 
jakości i skuteczności realizacji, w tym 
integracji naukowej, zarządczej i 
finansowej wspólnego programu Eurostars 
oraz postępu w osiąganiu ustalonych 
celów, w tym zalecenia dotyczące 
najbardziej odpowiednich sposobów 
dalszego wzmocnienia integracji. Komisja 
przekazuje konkluzje z tej oceny, wraz z 
uwagami, oraz, w stosownych 
przypadkach, wnioski dotyczące zmiany 
niniejszej decyzji Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

2. Śródokresowa ocena wspólnego 
programu Eurostars jest dokonywana przez 
Komisję po dwóch latach od daty 
rozpoczęcia wspólnego programu 
Eurostars. Ocena obejmuje zbadanie 
jakości i skuteczności realizacji, w tym 
integracji naukowej, zarządczej i 
finansowej wspólnego programu Eurostars 
oraz postępu w osiąganiu ustalonych 
celów, w tym zalecenia dotyczące 
najbardziej odpowiednich sposobów 
dalszego wzmocnienia integracji. Ocena 
obejmuje również kryteria 
kwalifikowalności w odniesieniu do MŚP 
prowadzących badania oraz 
wprowadzających innowacje, a w 
szczególności to, jaka część czasu oraz 
obrotu rocznego przeznaczana jest na 
działalność badawczą. Komisja przekazuje 
konkluzje z tej oceny, wraz z uwagami, 
oraz, w stosownych przypadkach, wnioski 
dotyczące zmiany niniejszej decyzji 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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Uzasadnienie

Warunki uczestnictwa dla MŚP, odnoszące się do warunków dotyczących przeliczenia na 
pełny wymiar godzin oraz inwestowania w badania, są bardzo surowe, tak że nieliczne MŚP 
mogą uczestniczyć w programie. W związku z tym po dwóch latach musi być dokonywana 
ocena.

Poprawka 9
Artykuł 13 ustęp 2 a (nowy)

2 a. Jeżeli ocena, o jakiej mowa w ust. 2 
pokazuje, że kryteria kwalifikowalności są 
zbyt rygorystyczne, tak że przyjęta zostaje 
niewystarczająca ilość wniosków 
o przyznanie grantów, Komisja oraz 
specjalna jednostka ds. realizacji 
programu wprowadzają poprawki do 
umowy ogólnej, o której mowa w art. 4, 
w celu odpowiedniego dostosowania tych 
kryteriów.

Poprawka 10
Załącznik I sekcja II Działania punkt 2

(2) wykonywane w głównej części przez 
MŚP prowadzące działalność w zakresie 
badań i rozwoju, które powinny pokryć co 
najmniej 50% kosztów związanych 
z badaniami i rozwojem w ramach 
projektu; w przypadku konieczności 
wyjątkowo można zlecić wykonanie 
projektu osobom trzecim; 

(2) wykonywane w głównej części przez 
MŚP prowadzące działalność w zakresie 
badań i rozwoju, które powinny pokryć co 
najmniej 25% kosztów związanych 
z badaniami i rozwojem w ramach 
projektu; w przypadku konieczności 
wyjątkowo można zlecić wykonanie 
projektu osobom trzecim;

Uzasadnienie

Przy wkładzie w wysokości 50% zbyt wiele MŚP prowadzących działalność w zakresie badań 
i rozwoju wykluczonych jest z programu. Jeśli ustanowiony zostanie pułap w wysokości 25%, 
uczestniczyć mogłyby również MŚP bardziej zorientowane na rynek.

Poprawka 11
Załącznik I sekcja V Mechanizm finansowania, nagłówek Finansowanie projektów Eurostars 

ustęp 1 a (nowy)
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Wsparcie finansowe wypłacane jest 
w postaci ryczałtu. Jeżeli wypłata 
ryczałtowa nie jest zgodna z zasadami 
finansowania uczestniczących programów 
krajowych, preferowany winien być 
określony procent bezpośrednich kosztów 
danego projektu (jednolita stawka).

Uzasadnienie

Program Eurostars winien funkcjonować w sposób przejrzysty i niebiurokratyczny, co można 
osiągnąć poprzez wypłatę w formie ryczałtu bądź jednolitej stawki. 
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczy udziału Wspólnoty we wspólnym programie badawczo-
rozwojowym EUROSTARS podjętym przez kilka państw członkowskich i kraje 
stowarzyszone na mocy art. 169 Traktatu.

Program ten stanowi efekt inicjatywy podjętej w ramach programu EUREKA w celu 
udzielenia wsparcia MŚP prowadzącym działalność w zakresie badań i rozwoju 
w wykonywaniu badań prorynkowych w projektach międzynarodowych. EUROSTARS jest 
jedną z czterech inicjatyw podjętych na mocy art. 169, które określono w programach 
szczegółowych siódmego programu ramowego.

Jest to wspólna inicjatywa 27 krajów, sieci EUREKA − międzyrządowej inicjatywy 
wspierającej prorynkowe projekty w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji we wszystkich 
dziedzinach − i Komisji Europejskiej, dostarczająca środki finansowe dla MŚP w celu 
prowadzenia wspólnych projektów badawczych zorientowanych na rynek międzynarodowy. 
Program ten łączy scentralizowane zarządzanie programami ramowymi ze zdecentralizowaną 
siecią EUREKA. 

22 państwa członkowskie oraz 7 państw stowarzyszonych zobowiązały się do wpłacenia 
300 mln euro a wkład Komisji Europejskiej z funduszy siódmego programu ramowego 
wynosi 100 mln euro. 

EUROSTARS i siódmy program ramowy

MŚP mają dostęp do kilku programów, które obejmuje program ramowy.

 W programie szczegółowym „Współpraca” MŚP prowadzące działalność badawczą
mogą uczestniczyć we wspólnych badaniach w którymkolwiek z dziesięciu obszarów 
tematycznych.

Każdy program roboczy określa obszary badawcze o szczególnym znaczeniu dla MŚP 
i dostarcza konkretnych środków w celu zwiększenia uczestnictwa tych przedsiębiorstw. 
Na wniosek PE za cel obrano umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom 
otrzymywanie co najmniej 15% środków.

Szerzenie oraz przekazywanie wiedzy to ważny element w każdym obszarze tematycznym.

 W przypadku szczegółowego programu „Możliwości” MŚP dokonujące outsourcingu 
w zakresie badań mogą uczestniczyć w dwóch programach w celu budowania swoich 
możliwości badawczych oraz technologicznego know-how. 

a) Badania na rzecz MŚP obejmują wszystkie dziedziny nauki i technologii i mają na celu 
uzupełnianie programów krajowych poprzez wspieranie ponadnarodowej współpracy 
badawczej oraz przepływu technologii.
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Oferowane jest wsparcie mające na celu zwiększenie wysiłków badawczych, outsourcing 
badań, rozszerzenie sieci oraz pozyskiwanie technologicznego know-how. 

b) Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: chodzi o wspieranie krótkoterminowych wspólnych 
projektów przez kilka ŚMP w celu rozwiązania poprzez badania wspólnych problemów, 
takich jak te dotyczące stosowania się do standardów europejskich czy też zgodności 
z wymogami prawnymi. Wyniki są następnie rozpowszechniane wśród członków 
stowarzyszeń MŚP. Projekty realizowane w ramach obu programów muszą obejmować 
działania propagujące wykorzystanie wyników badań. Programy te określają również 
specjalne zasady w odniesieniu do praw własności i dostępu. 

 Szczegółowy program „Ludzie” pozwala MŚP prowadzącym badania na uczestnictwo 
w programie „ścieżki współpracy oraz partnerstwa między przemysłem a 
środowiskiem akademickim”. Program ten umożliwia MŚP uczestnictwo w 
partnerstwach w zakresie badań wspieranych przez doświadczonych badaczy oraz 
wymianę personelu pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

 Wreszcie mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka, nowy element 
siódmego programu ramowego, opracowany został w celu zwiększenia dostępu do 
finansowania wierzycielskiego. UE przyznaje wkład dla EBI celem finansowania 
bardziej ryzykownych projektów w ramach BRT (badania i rozwój technologii).
Spowoduje to zwiększenie ilości finansowanych przez EBI działań podejmowanych 
w zakresie BRT, takich jak wspólne inicjatywy technologiczne, projekty na dużą 
skalę, w tym projekty EUREKA, nowe infrastruktury badawcze oraz projekty 
zgłoszone przez MŚP, co ma pomóc w przezwyciężeniu niedoborów rynkowych.

EUROSTARS uzupełnia siódmy program ramowy poprzez zaoferowanie programu 
oddolnego dostosowanego do potrzeb MŚP prowadzących działalność badawczą.

Wspólny program EUROSTARS

Ten wspólny program ma na celu wykroczenie poza prostą koordynację programów 
krajowych w celu uzyskania integracji aspektów naukowych, administracyjnych 
i finansowych. 

Integracja naukowa oznacza wspólny proces oceny oraz selekcji programów oparty na jakości 
pracy naukowej oraz wpływie gospodarczym. Integrację w zakresie zarządzania osiągnie się 
dzięki specjalnej jednostce ds. realizacji (sekretariat EUREKA), a integrację finansową 
poprzez ustanowienie wieloletniego planu finansowego ze środkami wnoszonymi przez 
uczestniczące państwa oraz Wspólnotę.

EUROSTARS będzie finansować ponadnarodowe projekty, w które zaangażowanych jest 
wielu partnerów, w jakiejkolwiek dziedzinie nauki i technologii, rozpoczęte oraz realizowane 
przez MŚP prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju, ale otwarte na innego rodzaju 
uczestników (uniwersytety, organizacje badawcze, duże przedsiębiorstwa), choć główna część 
projektu powinna być realizowana przez MŚP. Działania badawcze winny być prorynkowe 
i nakierowane na krótko- lub średnioterminowe wyniki komercyjne.
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Wdrożenie programu EUROSTARS

Wspólny program wdrożony będzie poprzez działania specjalnej jednostki ds. realizacji, która 
będzie pełnić rolę wyłącznego punktu odbioru wniosków, składanych po każdym corocznym 
zaproszeniu do składania wniosków.

Propozycje projektów oceniane będą i wybierane na szczeblu centralnym na podstawie 
kryteriów kwalifikowalności i oceny z pomocą niezależnych ekspertów. Ranking propozycji 
będzie układany przez międzynarodowy panel oceniający złożony z niezależnych ekspertów. 
Lista rankingowa będzie wiążąca dla przydziału funduszy pochodzących z wkładu Wspólnoty
i z budżetów krajowych przeznaczonych na projekty Eurostars.

Obsługa administracyjna uczestników wybranych projektów odbywać się będzie w ramach 
odpowiednich programów krajowych.

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie w związku z kryteriami kwalifikowalności 
stosowanymi do MŚP jeśli chodzi o procentową część wkładu w koszty projektów zarówno 
w odniesieniu do inwestowania i przeliczania na pełny wymiar godzin, jak i procentu obrotu 
rocznego wydawanego na działalność badawczą. Sugeruje zatem,  że ocena tych kryteriów 
winna być dokonywana po dwóch latach od momentu rozpoczęcia projektu oraz że − jeśli 
zajdzie taka potrzeba − powinno się umożliwić modyfikowanie tych kryteriów.

Kolejna obawa dotyczy wymaganego wkładu ze strony MŚP prowadzących działalność 
w zakresie badań i rozwoju w koszty projektu (minimum 50%), co wyklucza z uczestnictwa 
wiele zorientowanych na rynek MŚP. Sprawozdawca proponuje zatem, aby ustanowiono 
pułap w wysokości 25%.

Jeżeli chodzi o wdrożenie, wspólny program EUROSTARS powinien być realizowany 
w sposób przejrzysty i niebiurokratyczny, aby ułatwić udział MŚP. Wkład Wspólnoty 
powinien zatem przybierać formę płatności ryczałtowych, a w przypadku, gdy płatność 
ryczałtowa nie jest zgodna z programami krajowymi, powinno być stosowane finansowanie 
w formie jednolitych stawek.

I wreszcie, jako że realizacja programu EUROSTARS jest już zaawansowana, panuje ogólna 
zgoda co do tego, że powinno nastąpić szybkie przyjęcie sprawozdania. Celem sprawozdawcy 
będzie zatem przyjęcie sprawozdania w pierwszym czytaniu podczas sesji plenarnej. 
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