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125. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by ponownie zobowiązały 

się, że będą dążyć do celów strategii 

„Europa 2020” dotyczących badań 

naukowych i innowacyjności jako 

elementów tworzących konkurencyjny 

jednolity rynek cyfrowy, sprzyjających 

wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu 

miejsc pracy, obejmujących całościowe 

podejście do otwartej nauki, 

innowacyjności i danych oraz do 

przekazywania wiedzy; uważa, że powinno 

to obejmować zmienione ramy prawne 

dotyczące eksplorowania tekstów i danych 

do celów badań naukowych, zwiększone 

wykorzystanie wolnego i otwartego 

oprogramowania, zwłaszcza w placówkach 

edukacyjnych i administracji publicznej, a 

także łatwiejszy dostęp MŚP i 

przedsiębiorstw typu start-up do środków z 

programu Horyzont 2020, dostosowany do 

krótszych cykli innowacyjności w sektorze 

ICT; podkreśla w związku z tym znaczenie 

wszelkich stosownych inicjatyw, 

począwszy od partnerstw publiczno-

prywatnych i klastrów innowacyjności, a 

na europejskich parkach technologicznych 

i naukowych skończywszy, zwłaszcza w 

mniej uprzemysłowionych regionach 

Europy, oraz programów przyspieszania 

rozwoju przedsiębiorstw typu start-up i 

wspólnych platform technologicznych, a 
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także zdolności uzyskania – na 

sprawiedliwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach – licencji 

na patenty niezbędne do spełnienia norm, z 

uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z prawa konkurencji UE, w celu 

utrzymania zachęt do działalności 

badawczo-rozwojowej i normalizacyjnej 

oraz w celu pobudzania innowacyjności; 

także zdolności skutecznego wydawania – 

na sprawiedliwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach – licencji 

na patenty niezbędne do spełnienia norm, z 

uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z prawa konkurencji UE, w celu 

utrzymania zachęt do działalności 

badawczo-rozwojowej i normalizacyjnej 

oraz w celu pobudzania innowacyjności; 
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