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NOTA DO PUNKTU I/A 

Od: Sekretariat Generalny Rady 

Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 

Dotyczy: DECYZJA RADY ustanawiająca program szczegółowy służący realizacji 
programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 
Europa” oraz uchylająca decyzję 2013/743/UE 

– Przyjęcie 
  

1. W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet „Horyzont Europa”, 

obejmujący wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego program „Horyzont Europa” oraz wniosek dotyczący decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu 

„Horyzont Europa”1. Podstawą wniosku dotyczącego programu szczegółowego były art. 173 

ust. 3 i art. 182 ust. 4. 

                                                 
1 9870/18 + ADD 1. 
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2. Parlament Europejski wyznaczył posła Christiana EHLERA (PPE) na sprawozdawcę 

w kwestii programu szczegółowego. Parlament Europejski głosował nad swoim 

sprawozdaniem na posiedzeniu plenarnym 12 grudnia 2018 r. Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny przyjął swoją opinię 17 października 2018 r.2, natomiast Komitet 

Regionów sporządził swoją opinię na posiedzeniu plenarnym 8–10 października 2018 r.3 

3. Na posiedzeniu 28 września 2018 r. Rada ds. Konkurencyjności odniosła się do głównych 

kwestii związanych z wnioskiem dotyczącym programu szczegółowego i przedstawiła 

wytyczne polityczne dotyczące zmiany podstawy prawnej tego wniosku na wyłącznie art. 182 

ust. 4 TFUE4. Wskazówki te potwierdzono na posiedzeniach Rady 30 listopada 2018 r. 

i 19 lutego 2019 r. 

4. Zgodnie z punktem 25 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa  9 kwietnia 2019 r. Rada, Parlament Europejski 

i Komisja przeprowadziły wymianę poglądów na temat planowanej zmiany podstawy prawnej 

programu szczegółowego5. W tym kontekście trzy instytucje poparły zastosowanie art. 182 

ust. 4 TFUE jako właściwej podstawy prawnej programu szczegółowego. 

5. 15 kwietnia 2019 r. Rada przyjęła częściowe podejście ogólne w sprawie programu 

szczegółowego6. Dwa dni później Rada wysłała do Parlamentu Europejskiego pismo z prośbą 

o przedstawienie opinii zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą. 17 kwietnia 2019 r. 

Parlament Europejski głosował nad rezolucją ustawodawczą w sprawie programu 

szczegółowego7 w oparciu o jego pierwotne podstawy prawne, ale zgodził się na 

dostosowanie podstawy prawnej na późniejszym etapie procedury. 

                                                 
2 13758/18 (opinia obejmuje zarówno program ramowy, jak i program szczegółowy). 
3 13759/18 (opinia obejmuje zarówno program ramowy, jak i program szczegółowy). 
4 Zob. opinia Służby Prawnej Rady: 11422/18. 
5 8551/19. 
6 7911/1/19 REV 1. 
7 P8_TA(2019)0396. 
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6. 4 czerwca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła zmieniony wniosek dotyczący programu 

szczegółowego, tak by udostępnić na potrzeby programu „Horyzont Europa” finansowanie 

z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (Next Generation EU, NGEU)8. 

W związku ze zmienionym wnioskiem Rada wysłała 18 czerwca 2020 r. drugie pismo do 

Parlamentu Europejskiego z prośbą o przedstawienie opinii w ramach specjalnej procedury 

ustawodawczej nie później niż do dnia 31 października 2020 r. 

7. 29 września 2020 r. Rada ds. Konkurencyjności przyjęła podejście ogólne do programu 

szczegółowego9. 

8. 27 stycznia 2021 r. Komitet Stałych Przedstawicieli zatwierdził zmieniony tekst programu 

szczegółowego z myślą o rozpoczęciu weryfikacji prawno-językowej10. 

9. Pismem z 25 lutego 2021 r. Rada przedłużyła termin konsultacji z Parlamentem Europejskim, 

zwracając się o przedstawienie opinii do dnia 30 kwietnia 2021 r. ze względu na pilny 

charakter przyjęcia programu szczegółowego. 

10. Parlament Europejski wydał opinię w sprawie programu szczegółowego11 28 kwietnia 2021 r. 

11. Komitet Stałych Przedstawicieli proszony jest o: 

– zalecenie Radzie, by przyjęła – jako jeden z punktów A porządku jednego 

z najbliższych posiedzeń – decyzję Rady ustanawiającą program szczegółowy służący 

realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz uchylającą decyzję 2013/743/UE, w wersji przedstawionej 

w dok. 8967/20; 

– podjęcie decyzji – zgodnie z art. 12 ust. 1 akapit pierwszy regulaminu wewnętrznego 

Rady i art. 1 decyzji Rady (UE) 2021/454 – o zastosowaniu przez Radę procedury 

pisemnej w celu przyjęcia wyżej wymienionego dokumentu, jeżeli, ze względu na 

okoliczności związane z COVID-19, do dnia 10 maja 2021 r. nie odbędzie się żadne 

posiedzenie Rady. 

12. Oświadczenie Komisji znajduje się w ADD 1 do niniejszej noty. 

 

                                                 
8 8555/20. 
9 11256/20. 
10 5370/21. 
11 P9_TA(2021)0125. 


