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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 1
Odniesienie 17

- uwzględniając „Zestawienie dotyczące europejskiej innowacyjności za 2006 r. 
(skreślenie)”, które jasno wykazuje, że Stany Zjednoczone i Japonia nadal 
wyprzedzają UE w tej dziedzinie,

Or. el

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 2
Odniesienie 19 a (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przyszłej polityki 
patentowej w Europie1,

Or. en

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0416.
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Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 3
Odniesienie 19 a (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przyszłej polityki 
patentowej w Europie1,

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 4
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że aby stworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy, zgodnie ze 
strategią lizbońską, należy nie tylko posiadać silną pozycję w zakresie zdolności 
kreowania, wchłaniania, asymilowania i przekazywania społeczeństwu 
i przedsiębiorstwom nowych umiejętności i zdobyczy nauki (B+R), ale należy także 
rozwijać innowacje, czyli zdolność przekształcania wiedzy naukowej 
i technologicznej w bogactwo i dobrobyt społeczny,

Or. es

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 5
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze fakt, że znaczna wiedza specjalistyczna zgromadzona w ośrodkach 
naukowych Unii Europejskiej nie jest wystarczająco wykorzystana,

Or. fr

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 6
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że sytuacja w dziedzinie wspierania innowacji nie charakteryzuje 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0416.
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się konkurencyjnością i brak jest przejrzystych i sprawiedliwych warunków dla 
wszystkich podmiotów prowadzących innowacyjne działania, w tym małych 
innowacyjnych przedsiębiorstw i ośrodków innowacji technologicznej,

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 7
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze fakt, że podstawowym celem innowacyjności jest wzrost 
konkurencyjności oraz poprawa jakości życia obywateli UE, gdyż pozwala to
pogodzić wzrost gospodarczy, ochronę środowiska naturalnego i spójność społeczną,

Or. es

Poprawkę złożyła Sharon Bowles

Poprawka 8
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze fakt, że (skreślenie) innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla 
zwiększenia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości życia 
obywateli UE,

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 9
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że regiony i społeczności lokalne ustanawiają konkretny poziom 
implementacji innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy jakości życia obywateli i że 
ich wartość dodana wynika z dokładnej znajomości zasobów ludzkich i naturalnych,

Or. pl
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Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 10
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że zasada doskonałości, której stosowanie jest właściwe głównie 
przy wspieraniu priorytetowych badań naukowych, utrudnia zdrową konkurencję 
w obszarze wspierania innowacji i uniemożliwia małym podmiotom (innowacyjnym 
przedsiębiorstwom, ośrodkom technologicznym i innowacji, ośrodkom badawczym) 
dostęp do programów wsparcia,

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 11
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że liczne analizy gospodarcze wykazują bezpośredni związek 
między wysiłkiem na rzecz innowacji i produktywnością,

Or. es

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 12
Punkt C b preambuły (nowy)

Cb. mając na uwadze fakt uznania innowacyjności za jeden z najbardziej progresywnych 
czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego, w tym także w wymiarze lokalnym,

Or. pl

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 13
Punkt C b preambuły (nowy)

Cb. mając na uwadze, że innowacje umożliwiają utrzymanie tradycyjnych sektorów,

Or. es
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 14
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze rolę innowacyjności w kształtowaniu modeli socjalnych krajów 
członkowskich UE, a zwłaszcza jej wkład w znaczną poprawę warunków pracy,

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 15
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że innowacje mogą przyczynić się do integracji pewnych grup 
społecznych, na przykład osób niepełnosprawnych,

Or. es

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 16
Punkt E preambuły

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 17
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze fakt, iż towary, usługi i procesy stanowią słabo wykorzystany 
potencjał innowacyjny UE,

Or. de
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Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 18
Punkt F preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 19
Punkt H preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 20
Punkt H preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 21
Punkt H preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 22
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że Wspólnota jest członkiem Światowej Organizacji Handlu 
(WTO), a co za tym idzie jest zobowiązana do przestrzegania porozumienia
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w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), którego 
art. 27 zakazuje dyskryminacji jakiejkolwiek dziedziny techniki przy udzielaniu 
patentów na wynalazki;

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 23
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że obecny (skreślenie) system patentowy nie jest w stanie 
uwzględnić potrzeb poszczególnych branż oraz, że inflacyjny wzrost liczby 
udzielanych patentów zwiększa ryzyko sporów prawnych i ogranicza innowacyjność,

Or. fr

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 24
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. mając na uwadze, ze innowacyjność powinna stać się integralną częścią programów 
edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania,

Or. pl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 25
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że warunkiem innowacyjności jest edukacja, w tym edukacja
interdyscyplinarna, obejmująca obszary na styku tradycyjnych dziedzin,

Or. pl
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Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 26
Punkt K a preambuły (nowy)

Ka. mając na uwadze, że wiedza, badania i innowacje mają pomagać ludziom 
w przystosowywaniu się do świata zmieniającego się w procesie globalizacji, który 
trwa przez całe ich życie,

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 27
Punkt L preambuły

L. mając na uwadze, że źródłem innowacyjności może być kreowanie europejskich 
standardów i norm jakości na wczesnym etapie rozwoju nowoczesnych produktów 
i usług,

Or. de

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 28
Punkt M a preambuły (nowy)

Ma. mając na uwadze, że im wcześniej wprowadza się innowacje do cyklu 
produkcyjnego, tym większe są korzyści dla opartej na wiedzy gospodarki, oraz tym 
większy jest pożyteczny rezultat dla społeczeństwa i środowiska naturalnego,

Or. en

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 29
Punkt M a preambuły (nowy)

Ma. mając na uwadze, że definicja innowacji zawarta w podręczniku Oslo (OECD) jest 
szeroko interpretowana oraz że staje się definicją standardowo używaną 
w instytucjach europejskich,

Or. de
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Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 30
Punkt M b preambuły (nowy)

Mb. mając na uwadze, że redukcja emisji CO2 w Europie jest uznawana za priorytet oraz 
że potencjał innowacyjny tego celu musi zostać w pełni wykorzystany, tak aby 
zrekompensować społeczne i gospodarcze niedogodności ograniczania emisji CO2,

Or. de

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 31
Ustęp - 1 (nowy)

-1. stwierdza, że nie wszystkie kraje UE znajdują się na tym samym poziomie według 
wskaźników, które decydują o społeczeństwie opartym na wiedzy, a szczególnie jeśli 
chodzi o wskaźnik określający wysiłki na rzecz innowacji;

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 32
Ustęp - 1 a (nowy)

-1a. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wdrożenie solidnych i spójnych 
polityk konwergencji w zakresie innowacji, które umożliwią zmniejszenie różnic 
między państwami członkowskimi,

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 33
Ustęp 1 a (nowy)

1a. przypomina, że podczas opracowywania polityk wsparcia innowacji należy wziąć pod 
uwagę poszerzoną definicję innowacji, w celu uwzględnienia zarówno sektora usług, 
w tym działalności turystycznej, jak i innowacji nietechnologicznych – czyli 
innowacyjnej działalności w zakresie wprowadzania na rynek i zarządzania;
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Or. es

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 34
Ustęp 2

2. zauważa, że szczególną rolę do odegrania we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych 
mają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz że nowe ramy dotyczące pomocy państwa 
na rzecz badań, rozwoju i innowacji zawierają wykaz specjalnych środków 
wspierających innowacyjne działania MŚP, w przypadku których fundusze 
strukturalne mogą być łatwo dostępne;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 35
Ustęp 2

2. zauważa, że choć małe i średnie przedsiębiorstwa mają szczególną rolę do odegrania 
we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych, w tym w sektorach technologii mniej 
zaawansowanych, brak jest systematycznego wsparcia publicznego o przejrzystych 
zasadach;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 36
Ustęp 2

2. zauważa, że szczególną rolę do odegrania we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych 
mają małe i średnie przedsiębiorstwa, klastry i współpraca między organizacjami, 
przedsiębiorstwami, uniwersytetami i ośrodkami badawczymi;

Or. it
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Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 37
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie do ożywienia europejskich przedsiębiorstw i ich 
potencjału innowacyjnego poprzez zmniejszenie biurokracji, co podniesie jakość 
stanowionego prawa, zmniejszając obciążenie administracyjne;

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 38
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przyjmuje z zadowoleniem uruchomienie rozszerzonej strategii innowacji dla małych 
przedsiębiorstw i dla mikroprzedsiębiorstw, których potencjał innowacyjny, 
zwłaszcza jeśli chodzi o mało- i średniozaawansowane technologie i innowacje 
nietechnologiczne, nie jest obecnie wystarczająco uznawany i wykorzystywany; 
ubolewa jednak nad faktem, że komunikat nie proponuje środków operacyjnych, 
jakie miałyby im zostać przeznaczone; zwraca się w związku z tym do Komisji i Rady 
o uwzględnienie specyfiki i potrzeb tych przedsiębiorstw w dziesięciu priorytetach 
strategii i zaleca Komisji, aby wraz z reprezentującymi je organizacjami przedłożyła 
Parlamentowi i Radzie szczegółowy program rozwoju szeroko pojętych innowacji 
w tych przedsiębiorstwach, niezależnie od ich obszaru działalności;

Or. fr

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 39
Ustęp 3

3. zauważa potrzebę wprowadzenia do programu szkolnictwa w państwach 
członkowskich zajęć mających na celu podniesienie znaczenia i roli twórcy innowacji, 
w tym innowacji ekologicznych i interdyscyplinarnych;

Or. en
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 40
Ustęp 3

3. zauważa potrzebę wprowadzenia do programu szkolnictwa w państwach 
członkowskich zajęć i inicjatyw mających na celu wzbudzenie wśród młodzieży 
większego zainteresowania nauką i technologią oraz zachęcenia twórców 
programów edukacyjnych i szkoleniowych do przyjęcia otwartego podejścia do 
innowacji, sprzyjającego badaniom i zmianom, kładąc jednocześnie nacisk na 
podniesienie znaczenia i roli twórcy innowacji, w tym innowacji ekologicznych;

Or. it

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 41
Ustęp 3

3. zauważa potrzebę wprowadzenia do programu szkolnictwa w państwach 
członkowskich zajęć mających na celu podniesienie znaczenia i roli twórcy innowacji 
(skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 42
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zwraca uwagę, że w celu stworzenia europejskiego społeczeństwa opartego na 
wiedzy, które będzie korzystać z europejskich innowacji, państwa członkowskie 
muszą zwiększyć ilość i jakość kształcenia ustawicznego w całej UE i zachęcać do 
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 43
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o przygotowanie polityki edukacyjnej 
i kulturalnej uwzględniającej naukę, technologię i innowacje;
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Or. es

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 44
Ustęp 4

4. postuluje tworzenie infrastruktury technologicznej i naukowej, niezbędnej do 
kreowania innowacji przy już istniejących centrach edukacyjnych (szkolnictwo 
wyższe) tak, aby zapewnić możliwość rozwoju (skreślenie) ośrodków badawczych;

Or. de

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 45
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zwraca się do państw członkowskich o wykorzystywanie funduszy strukturalnych do 
budowania nowej i wzmacniania istniejącej infrastruktury technicznej służącej 
rozwojowi innowacji, w postaci ośrodków innowacji, inkubatorów technologii 
i ośrodków badawczo-rozwojowych w regionach obdarzonych wystarczającym 
potencjałem innowacyjności i wiedzy;

Or. en

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 46
Ustęp 4 a (nowy)

4a. uważa, że innowacje oparte na informatyce i stosujące podejście interdyscyplinarne 
w szerokim zakresie innych nauk mogą przyspieszyć nadejście nowej ery „innowacji 
opartej na wiedzy”, a co za tym idzie, nową falę wzrostu gospodarczego i korzyści dla 
społeczeństwa i dla środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 47
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla konieczność przywrócenia skuteczności poprzez znaczną redukcję 
biurokracji w sektorze publicznym, co poprawi atmosferę pracy przedsiębiorstw 
i osób, jako warunku wstępnego zmniejszenia obciążenia podatkowego 
przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 48
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do rozważenia zastosowania zachęt podatkowych, tak 
aby zachęcić przedsiębiorstwa do ponoszenia nakładów na badania, rozwój 
i innowacje;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 49
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do takiego stanowienia prawa podatkowego, które 
zachęci przedsiębiorstwa do ponoszenia nakładów na badania, rozwój i innowacje, 
przeprowadzając, jeśli zajdzie taka potrzeba, strukturalny przegląd istniejących 
mechanizmów i zachęt;

Or. it

Poprawkę złożyła Sharon Bowles

Poprawka 50
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do takiego stosowania zachęt podatkowych, które 
zachęci przedsiębiorstwa do ponoszenia nakładów na badania, rozwój i innowacje;

Or. en
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Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 51
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie do pilnej współpracy nad zakończeniem tworzenia 
rynku wewnętrznego i do dążenia do osiągnięcia porozumienia politycznego 
w sprawie środków ustawodawczych i środków o innym charakterze w obszarach, 
gdzie wciąż istnieją przeszkody hamujące swobody przepływ towarów, usług, 
kapitału i pracowników, pozbawiające przedsiębiorstwa możliwości kapitalizacji ich 
inwestycji w innowacje;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 52
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zaleca, aby Komisja i państwa członkowskie rozważyły utworzenie prawdziwie 
europejskiego systemu dalszej edukacji, który pomógłby w budowaniu silniejszego 
europejskiego rynku pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 53
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla, że innowacyjne procesy wymagają odpowiedniej organizacji terytorialnej, 
wraz z utworzeniem nowych modeli relacji między przedsiębiorstwami, ośrodkami 
badań, uniwersytetami (np. klastry, okręgi, platformy) i zwraca uwagę na pozytywny 
wpływ, jaki innowacje mogą mieć na procesy organizacyjne;

Or. it
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 54
Ustęp 6

6. odnotowuje pozytywne efekty istnienia Europejskich Platform Technologicznych 
(EPT), zwracając się do państw członkowskich o ich wspieranie oraz zachęca do 
tworzenia sieci EPT; ocenia także pozytywnie decyzję Rady dotyczącą Wspólnych 
Inicjatyw Technologicznych w kluczowych domenach europejskiej innowacyjności, 
które przyjmą formę partnerstwa publiczno-prywatnego;

Or. pl

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 55
Ustęp 6 a (nowy)

6a. odnotowuje powołanie Europejskiej Rady Badawczej i apeluje, aby ważnym 
kryterium selekcji tematyki badawczej była innowacyjność i możliwość praktycznego 
wdrożenia podejmowanych projektów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 56
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla różnorodność form innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza innowacje organizacyjne, nietechnologiczne i w zakresie usług; w pełni 
popiera konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dnia 5 grudnia 2006 r., w których 
Rada zwróciła się do Komisji o przygotowanie wytycznych politycznych dotyczących 
innowacji w obszarze usług i innowacji nietechnologicznych, oraz zwraca się do 
Komisji o konsultowanie podczas prac w szczególności organizacji reprezentujących 
małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rzemieślnicze;

Or. fr
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 57
Ustęp 7

7. zwraca się do państw członkowskich z apelem, by wytypowały (z uwzględnieniem 
hierarchii ważności) najbardziej innowacyjne dla nich dziedziny, zarówno z zakresu 
badań stosowanych oraz technologii, jak i działań nietechnologicznych, w tym 
takich jak np. teoria zarządzania, ograniczająca biurokrację;

Or. pl

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 58
Ustęp 7

7. zwraca się do państw członkowskich z apelem, by wspierały, oprócz własnych 
priorytetów, priorytety określone przez Europejskie Platformy Technologiczne 
w dziedzinie innowacji;

Or. de

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 59
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa państwa członkowskie do wykorzystywania funduszy publicznych, w tym 
funduszy strukturalnych, aby rozpocząć tworzenie funduszy kapitału podwyższonego 
ryzyka w formie partnerstw publiczno-prywatnych w regionach i dziedzinach 
posiadających potencjał innowacyjny i dobrą bazę naukową (innowacyjne 
przedsiębiorstwa, uniwersytety, powstające i istniejące ośrodki innowacji, inkubatory 
technologii etc.);

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 60
Ustęp 8 a (nowy)

8a. jest zdania, że eko-innowacje odgrywają ważną rolę w ulepszaniu między innymi 
racjonalizacji zużycia energii, rozwoju źródeł energii odnawialnej i czystej energii 
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opartej na paliwach kopalnych. Eko-innowacje mogą odegrać ważną rolę 
w poprawie konkurencyjnej pozycji UE, dlatego też muszą zyskać większe znaczenie 
w polityce innowacyjnej UE. W tym celu UE powinna wprowadzić w praktyce zasadę 
„top runner” (wprowadzane na rynek produkty muszą spełniać takie normy 
wydajności energetycznej jak najbardziej energooszczędny produkt z danej kategorii 
już obecny na rynku);

Or. nl

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 61
Ustęp 8 a (nowy)

8a. podkreśla jednak, że obecny system funduszy kapitału podwyższonego ryzyka nie 
zaspokaja potrzeb w zakresie finansowania innowacji w małych przedsiębiorstwach 
i mikroprzedsiębiorstwach, w szczególności w dziedzinie innowacji 
nietechnologicznych; zwraca się do Komisji, Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego o określenie sposobów finansowania 
dostosowanych do tych przedsiębiorstw oraz do przedsiębiorstw rzemieślniczych, 
poprzez przystosowanie kapitału podwyższonego ryzyka lub stworzenie, w razie 
konieczności, nowatorskich instrumentów finansowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Sharon Bowles

Poprawka 62
Ustęp 8 a (nowy)

8a. podkreśla, że zasadnicze znaczenie w podnoszeniu poziomu badań i rozwoju oraz 
w rozwijaniu nowych technologii ma dostęp mniejszych przedsiębiorstw i osób 
fizycznych do środków; podkreśla, że należy wspierać zarówno finansowanie we 
wczesnym stadium, jak i stałe finansowanie przez wystarczająco długi okres, 
umożliwiający wprowadzenie produktu na rynek; zwraca uwagę, że brak sukcesu 
nie powinien powodować zaniechania nowych prób; 

Or. en
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Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 63
Ustęp 9

9. wzywa państwa członkowskie i społeczności lokalne do przyjęcia innowacji 
ekologicznych, w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności 
i Innowacji, a także zwraca uwagę na możliwość wykorzystania funduszy 
strukturalnych w celu utworzenia funduszy kapitału podwyższonego ryzyka
w ramach programu JEREMIE i ogólnego stymulowania działań innowacyjnych 
w regionach i MŚP;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 64
Ustęp 9

9. wzywa państwa członkowskie i społeczności lokalne i regionalne do przyjęcia 
innowacji ekologicznych, w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności 
i Innowacji, a także zwraca uwagę na możliwość wykorzystania pomocy finansowej 
dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), takich jak program JEREMIE; zachęca 
Komisję, państwa członkowskie i władze regionalne do wykorzystywania 
odnawialnych źródeł wsparcia finansowego na proinnowacyjne badania, takich jak 
system bonów na innowacje (innovation voucher’ system);

Or. nl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 65
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca uwagę Komisji i państw członkowskich na fakt, że przyszły Europejski 
Instytut Technologii (EIT) ma również ambicję inwestowania w powiązanie 
ośrodków wiedzy z przedsiębiorstwami, i musi skoncentrować się w związku z tym 
głównie na innowacjach technologicznych;

Or. nl



PE 386.394v02-00 20/38 AM\658001PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 66
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa państwa członkowskie do inwestowania w tworzenie innowacyjnych 
technologii, oferujących czyste i bezpieczne dostawy energii;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 67
Ustęp 10

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 68
Ustęp 10

10. zauważa, że miasta, dzięki swojej zdolności do ogniskowania wysiłków w zakresie 
współpracy, mogą odgrywać ważną rolę w przygotowaniu strategii innowacji dla 
całego regionu a w stosownych przypadkach mogą przejąć inicjatywę w zakresie 
szczególnie obiecujących projektów, np. wykorzystania potencjału termo-
modernizacyjnego i ko-generacyjnego, lub podjąć inne działania w ramach Parków 
Naukowych i Technologicznych;

Or. it

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 69
Ustęp 10 a (nowy)

10a. zaleca ostrożne podejście do wspierania sztucznych klastrów nauki i biznesu oraz 
parków technologicznych, gdyż przy udzielaniu publicznej pomocy finansowej 
naczelnym priorytetem powinien być trwały sukces naukowy i gospodarczy;

Or. en
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Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 70
Ustęp 11

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 71
Ustęp 11

11. stwierdza, że obszary wiejskie mogą stać się miejscem dla rozwoju przedsiębiorstw 
nowej generacji dysponujących zapleczem naukowo-badawczym w dziedzinie 
biotechnologii; uwzględnienie programów wsparcia obszarów wiejskich musi być 
nieodzownym elementem europejskiej strategii innowacyjnej;

Or. de

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 72
Ustęp 11

11. stwierdza, że rolnictwo posiada wielki potencjał innowacyjny, zaś obszary wiejskie 
mogą stać się miejscem dla rozwoju przedsiębiorstw nowej generacji, dysponujących 
zapleczem naukowo-badawczym w dziedzinie biotechnologii;

Or. pl

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 73
Ustęp 11 a (nowy)

11a. podkreśla konieczność wzmocnienia roli przedsiębiorstwa w działalności 
innowacyjnej, jako podmiotu i głównej siły napędowej innowacji, a nie tylko 
odbiorcy innowacyjnych procesów i mechanizmów;

Or. es
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 74
Ustęp 13

13. wzywa Komisję, do stworzenia warunków dalszego rozwoju „EuroInfoCentres” tak, 
aby w każdym regionie UE stymulowały one rozwój innowacji poprzez lepszy 
przepływ informacji; w związku z tym zachęca nie tylko władze lokalne, regionalne 
i krajowe, lecz także organizacje sektorowe – takie jak izby handlowe i inne centra 
informacyjne – do pełnienia funkcji „punktów kompleksowej informacji”, we 
współpracy ze wspomnianymi „EuroInfoCentres; podkreśla, że wymaga to 
zainwestowania odpowiednio większych środków w reformę istniejących sieci 
informacyjnych; ponadto podkreśla, ze przedsiębiorstwa i ośrodki wiedzy mogą pod 
jednym adresem otrzymywać informacje na temat sieci informacyjnych dotyczących 
innowacji, badań i wspierania rozwoju regionalnego na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim;

Or. nl

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 75
Ustęp 13

13. wzywa Komisję, do stworzenia warunków dalszego rozwoju "EuroInfoCentres" tak, 
aby w każdym regionie UE i w odniesieniu do wszystkich typów przedsiębiorstw
stymulowały one rozwój innowacji poprzez lepszy przepływ informacji; podkreśla 
ponadto znaczenie pośredniczących organizacji reprezentujących małe 
przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa dla rozwoju innowacji w tych 
przedsiębiorstwach; w związku z tym zwraca się do Komisji o aktywne wspieranie tej 
roli poprzez opracowanie środków wsparcia dla instrumentów towarzyszących 
i doradczych tworzonych w tym celu przez te organizacje;

Or. fr

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 76
Ustęp 13

13. wzywa Komisję, do stworzenia warunków dalszego rozwoju "EuroInfoCentres" tak, 
aby w każdym regionie UE stymulowały one rozwój innowacji poprzez lepszy 
przepływ informacji, aktywną wymianę wzorcowych praktyk, a także zwiększanie 
wiedzy o odpowiednich technikach, gdy okazuje się ona niewystarczająca;
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Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 77
Ustęp 13

13. wzywa Komisję, do stworzenia warunków dalszego rozwoju sieci takich jak
"EuroInfoCentres" oraz Centra Przekazu Informacji tak, aby w każdym regionie UE 
stymulowały one rozwój innowacji poprzez lepszy przepływ informacji;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 78
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa Komisję, aby zachęcała do wykorzystywania zreformowanych sieci 
„EuroInfoCentres” i Centrów Przekazu Informacji w celu zapewnienia 
kompleksowych usług (informacja, konsultacja, usługi finansowe, transfer 
technologii itd.) na poziomie regionalnym dla wszystkich uczestników procesu 
innowacji, a szczególnie indywidualnych innowatorów i małych innowacyjnych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 79
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa państwa członkowskie do dalszych wysiłków na rzecz zmniejszenia różnic 
między regionami, które utrudniają tworzenie europejskiej przestrzeni naukowo-
technologicznej;

Or. en
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Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 80
Ustęp 13 b (nowy)

13b. uważa, że Europejski Instytut Technologii będzie pełnił nie tylko rolę koordynacyjną 
w ramach trójkąta innowacji, ale także pomoże pobudzić konkurencję
w innowacyjnych dziedzinach

Or. en

Poprawkę złożyła Sharon Bowles

Poprawka 81
Ustęp 14

14. uważa, że zamówienia publiczne odgrywają strategiczną rolę w promowaniu 
innowacyjnych produktów i usług; uważa, że rynek zamówień publicznych 
związanych z rozwiązaniami innowacyjnymi nie powinien być ograniczany 
przesadną niechęcią do podejmowania ryzyka lub zamówieniami uwarunkowanymi 
wyłącznie kosztami; zauważa, że modułowe rozwiązania w dziedzinie technologii 
informacyjnych stwarzają większe możliwości dla drobnej przedsiębiorczości oraz 
projektów pilotażowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 82
Ustęp 14

14. uważa, że zamówienia publiczne odgrywają strategiczną rolę w promowaniu 
innowacyjnych produktów i usług, pod warunkiem że są ukierunkowane na 
tworzenie bardziej wydajnych i skutecznych produktów oraz świadczenie racjonalnie 
zorganizowanych usług, zapewniających lepszy stosunek jakości do ceny;

Or. it

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 83
Ustęp 14

14. uważając, że zamówienia publiczne odgrywają istotną rolę w promowaniu 
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innowacyjnych produktów i usług, zwraca się do państw członkowskich, władz 
regionalnych i lokalnych o to, aby przy wyborze najlepszych ofert uwzględniały ich 
faktyczne nowatorstwo;

Or. pl

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 84
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wzywa Radę i Komisję do poprawy standardów prawnych związanych z aspektem 
ekonomicznym badań i innowacji w celu zapewnienia lepszej ochrony przy 
rozpowszechnianiu procesów, technik i odkryć w kontekście międzynarodowej 
otwartości;

Or. en

Poprawkę złożyła Sharon Bowles

Poprawka 85
Ustęp 14 a (nowy)

14a. zauważa, że innowacyjność usług odgrywa istotną rolą w gospodarce i że ochrona 
własności intelektualnej w zakresie usług jest w Europie często ograniczona do 
tajemnicy handlowej; jest zdania, że dla mniejszych przedsiębiorstw negocjowanie 
i wdrażanie umów o poufności jest trudne i kosztowne oraz że może to utrudniać 
wspólne przedsięwzięcia i pozyskiwanie finansowania;

Or. en

Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 86
Ustęp 15

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 87
Ustęp 15

15. zwraca się do Komisji, by zwróciła uwagę na wyniki raportu Gowersa dotyczącego 
własności intelektualnej z grudnia 2006 r., zleconego przez Ministerstwo Skarbu 
Wielkiej Brytanii, oraz na fakt, że wyniki te są zbieżne z wynikami 
przeprowadzonych przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego i Usług 
Komisji szerokich konsultacji publicznych w sprawie przyszłej polityki patentowej 
w Europie;

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 88
Ustęp 15

15. zwraca się do Komisji, by we współpracy z krajami członkowskimi powołała grupę 
złożoną z czołowych ekonomistów w celu dokonania przeglądu europejskiej polityki 
patentowej i przedstawienia propozycji dotyczących gruntownej reformy prawa 
patentowego;

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 89
Ustęp 15

15. zwraca się do Komisji, by we współpracy z krajami członkowskimi powołała grupę 
ekspertów z dziedziny ekonomii celem opracowania nowego Europejskiego Systemu 
Prawa Patentowego;

Or. fr

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 90
Ustęp 15 a (nowy)

15a. uznaje, że reforma polityki patentowej jest procesem długofalowym oraz że 
podejmowanie decyzji wymaga czasu; z zadowoleniem przyjmuje zalecenie dotyczące 
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wdrożenia projektu pilotażowego dotyczącego zewnętrznej wzajemnej kontroli 
wniosków patentowych w brytyjskim Urzędzie Patentowym oraz wzywa Europejską 
Organizację Patentową (EOP) i inne krajowe biura patentowe, aby wykorzystywały 
zbiorową wiedzę ekspertów do udoskonalenia jakości przyznawanych patentów;

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 91
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wzywa Komisję, aby przedstawiła, we współpracy z państwami członkowskimi, plan 
integracji Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP) ze Wspólnotą, w reakcji na 
zaniepokojenie kwestiami dotyczącymi demokratycznej kontroli i spójnej polityki 
wspólnotowej w dziedzinie prawa patentowego;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 92
Ustęp 16

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 93
Ustęp 16

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 94
Ustęp 16

16. zwraca się do Komisji, by we współpracy z krajami członkowskimi przygotowała 
sposoby alternatywne i komplementarne względem środków ochrony prawnej 
przewidzianych w prawie patentowym, mające chronić twórców i pojawiające się 
modele twórcze przed szantażem i naruszeniami prawa (np. systemy licencjonowania 
FLOSS (wolne, otwarte oprogramowanie));

Or. en

Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 95
Ustęp 16

16. zwraca się do Komisji, by we współpracy z krajami członkowskimi przygotowała 
alternatywne i komplementarne do systemu patentowego sposoby, w tym 
alternatywne mechanizmy rozwiązywania sporów, szczególnie z korzyścią dla 
małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 96
Ustęp 16 a (nowy)

16a. wzywa Komisję, aby przedstawiła, we współpracy z państwami członkowskimi, plan 
integracji Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP) ze Wspólnotą, w reakcji na 
obawy opinii publicznej dotyczące demokratycznej kontroli i spójnej polityki 
wspólnotowej w dziedzinie prawa patentowego;

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 97
Ustęp 16 a (nowy)

16a. z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Komisję niedawne inicjatywy w zakresie 
otwartego dostępu, mające na celu lepsze rozpowszechnianie wiedzy naukowej;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 98
Ustęp 16 a (nowy)

16a. oświadcza, że ochrona praw autorskich i solidny europejski system patentowy to 
sprawa kluczowa dla budowy gospodarki i społeczeństwa opartych na innowacyjnej 
wiedzy;

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 99
Ustęp 17

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 100
Ustęp 17

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 101
Ustęp 17

17. zwraca się do Komisji i krajów członkowskich, by jednolite wymogi określające 
zasady patentowalności zostały dostosowane do warunków poszczególnych dziedzin 
technologii;

Or. en



PE 386.394v02-00 30/38 AM\658001PL.doc

PL

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 102
Ustęp 18

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 103
Ustęp 18

18. zwraca się do Komisji, by dokonała przeglądu europejskiej historii wymogów 
funkcjonalnych i obowiązkowych licencji patentowych oraz zbadała, czy 
okoliczności, które spowodowały spadek zainteresowania ich stosowaniem uległy 
zmianie i czy takie środki pomogłyby rozwiązać problem tzw. „patentów uśpionych” 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 104
Ustęp 18

18. Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 105
Ustęp 19

19. wzywa Komisję, by we współpracy z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi 
przyspieszyła tempo europejskiej normalizacji i doprowadziła do skutecznego 
stosowania standardów, które już istnieją;

Or. en



AM\658001PL.doc 31/38 PE 386.394v02-00

PL

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 106
Ustęp 19 a (nowy)

19a. wzywa państwa członkowskie będące stronami Konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich z 1973 r. (Europejska konwencja patentowa), aby położyły kres 
lobbingowi administracji Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP) 
w Parlamencie Europejskim, a także podobnym praktykom, takim jak uczestnictwo 
w negocjacjach grupy zadaniowej ds. technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw Komisji lub ingerencje 
w rozmowy z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 107
Ustęp 19 b (nowy)

19b. wzywa Komisję i państw członkowskie do opierania się wpływowi wywieranemu 
przez instytucje patentowe;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 108
Ustęp 20

20. wzywa państwa członkowskie do promowania metody uzyskania konsensusu 
odnośnie standardów europejskich, mając na uwadze, iż szybkość tego działania jest 
kluczowym zagadnieniem dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, 
dla handlu transgranicznego, a w konsekwencji – dla zwrotu nakładów na prace 
badawczo-rozwojowe;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 109
Ustęp 20 a (nowy)

20a. jest zdania, że fragmentaryzacja standardów w skali światowej nie jest pożądana; 
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zaleca, aby Komisja, państwa członkowskie oraz różne europejskie 
i międzynarodowe organy zajmujące się ustalaniem standardów rozważyły 
stosowanie, gdy tylko to możliwe, podejścia polegające na priorytetowym 
traktowaniu rozwiązań na skalę międzynarodową przy określaniu nowych 
standardów;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 110
Ustęp 21

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 111
Ustęp 21

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 112
Ustęp 21

21. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie, aby preferowały standardy otwarte –
takie jak standardy zdefiniowane jako standardy w zakresie technologii dostępnej 
dla każdego zainteresowanego uczestnika rynku na rozsądnych 
i niedyskryminujących warunkach – w przypadku których przedsiębiorstwa 
inwestujące w badania i rozwój otrzymują odpowiednią rekompensatę, a własność 
intelektualna jest powszechnie dostępna dzięki licencjom udzielanym na rozsądnych 
i niedyskryminujących warunkach;

Or. en
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Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 113
Ustęp 21

21. wzywa Komisję (skreślenie), aby ustaliła jednolite definicje terminów takich jak 
„otwarte standardy” i „uczciwy, rozsądny i niedyskryminujący system zezwoleń” 
oraz aby propagowała stosowanie tych standardów w sposób zapewniający 
posiadaczom własności intelektualnej odpowiedni zwrot inwestycji, lecz bez 
tworzenia standardów dla nadzwyczajnych zysków;

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 114
Ustęp 21

21. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie, aby preferowały standardy otwarte 
(skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 115
Ustęp 21

21. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie, aby preferowały innowacje otwarte 
(współpraca przemysłu, średnich i małych przedsiębiorstw (MŚP) oraz rządu 
w dziedzinie badań i innowacji poprzez tworzenie klastrów), w których własność 
intelektualna jest dostępna na podstawie umów między uczestniczącymi firmami; 
wzywa władze regionalne i lokalne do traktowania zasady innowacji otwartych jako 
jednej z sił napędowych innowacji i rozwoju regionalnego;

Or. nl

Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 116
Ustęp 21

21. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie, aby w odniesieniu do informacji 
rozpowszechnianych na publicznych stronach internetowych preferowały standardy 
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otwarte, w których własność intelektualna jest dostępna na zasadach bezpłatnej 
licencji;

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 117
Ustęp 21 a (nowy)

21a. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby aktywnie promowały neutralność 
technologiczną i otwarte standardy, stosując takie standardy w interfejsach 
służących kontaktowi z obywatelami, a także zapewniając obywatelom dostęp do 
specyfikacji programów wykorzystywanych przez administrację publiczną;

Or. fr

Poprawkę złożyli Toine Manders, Sharon Bowles

Poprawka 118
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa Komisję do wypełnienia rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 
12 października 2006 r. w sprawie przyszłej polityki patentowej w Europie1;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 119
Ustęp 22

22. zachęca państwa członkowskie do promowania na swoich terytoriach 
tzw. "wyspecjalizowanych regionów wiedzy" oraz klastrów, a także współpracy 
ogólnoeuropejskiej i transgranicznej, jak również do promowania współpracy ze 
specjalistami z krajów trzecich, poza UE;

Or. nl

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0416.
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Poprawkę złożył Adam Gierek

Poprawka 120
Ustęp 22

22. zachęca państwa członkowskie do promowania na swoich terytoriach (skreślenie) 
klastrów innowacyjnych, współpracujących ze specjalistami z krajów trzecich;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 121
Ustęp 22 a (nowy)

22a. wzywa Komisję do wspierania wymiany doświadczeń i umiejętności w kontekście 
swoich stosunków z krajami trzecimi, nie pogarszając przy tym perspektyw 
zatrudnienia dla europejskich pracowników naukowych;

Or. it

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 122
Ustęp 23 a (nowy)

23a. wzywa Komisję do monitorowania procesów innowacyjnych w regionach oraz do 
opracowania wskaźników innowacyjności wspólnych dla całej UE, które będą lepiej 
ilustrowały gotowość państw członkowskich i regionów do wprowadzania innowacji;

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 123
Ustęp 24

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 124
Ustęp 24

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 125
Ustęp 24

24. zwraca się do państw członkowskich, aby (skreślenie) ustalały kryteria selekcji 
naukowców uwzględniające dorobek patentowy i innowacyjny kandydatów – kryteria 
takie powinny być stosowane przy przyznawaniu stypendiów i grantów

Or. en

Poprawkę złożyli Sharon Bowles, Toine Manders

Poprawka 126
Ustęp 24

24. zwraca się do państw członkowskich, aby tak ustalały kryteria kariery naukowej, by 
uwzględniały one dorobek patentowy i innowacyjny kandydatów, a jednocześnie 
zapewniały promocję raczej jakości niż ilości;

Or. en

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 127
Ustęp 24

24. zwraca się do państw członkowskich, aby tak ustalały kryteria kariery naukowej, by 
uwzględniały one dorobek patentowy i innowacyjny kandydatów oraz promowały 
uczestnictwo kobiet w procesach innowacyjnych;

Or. it
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 128
Ustęp 24 a (nowy)

24a. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych o to, aby 
w narodowych i regionalnych strategiach rozwoju szerzej jeszcze uwzględniać aspekt 
wykorzystania wiedzy i efektów badań naukowych oraz dążyć do tego, by 
maksymalnie skrócić i uprościć drogę od innowacyjnego pomysłu do jego 
praktycznego wdrożenia;

Or. pl

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 129
Ustęp 24 a (nowy)

24a. wzywa państwa członkowskie do aktywnego podnoszenia atrakcyjności kariery 
naukowej, poprzez promowanie istniejących środków motywacyjnych i nagród, 
takich jak „Kartezjusz”, „Arystoteles” i nagrody dla młodych naukowców, a także 
oferowanie interesujących warunków pozwalających na przyciągnięcie 
najzdolniejszych i najbardziej twórczych naukowców do Europy;

Or. en

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 130
Ustęp 25

25. wzywa Komisję i państwa członkowskie oraz władze regionalne do ustanowienia 
i propagowania narodowych i europejskich nagród innowacyjnych;

Or. pl

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 131
Ustęp 25 a (nowy)

25a. zauważa, że międzynarodowe układy partnerskie, w których aktywną rolę odgrywają 
państwa, a także sektory prywatny i publiczny, mają kluczowe znaczenie dla 
pobudzania procesów innowacji oraz rozwijania istniejących ram lepszej światowej 
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współpracy w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 132
Ustęp 25 a (nowy)

25a. uważa, że także utworzenie europejskiego instytutu technologii jako głównej agencji 
innowacyjności w Europie może znacząco przyczynić się do wykorzystania 
europejskiego potencjału innowacyjnego w praktyce; w związku z tym wspiera 
utworzenie takiego instytutu;

Or. de

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 133
Ustęp 25 b (nowy)

25b. uważa, że identyfikacja i stymulowanie „pionierskich rynków” jest istotnym 
elementem strategii, która musi działać w oparciu o ograniczone zasoby; uważa, że 
w ramach tych pionierskich rynków UE powinna określać międzynarodowe 
standardy i być w awangardzie innowacji;

Or. en

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 134
Ustęp 25 c (nowy)

25c. uważa, że należy w dalszym ciągu wspierać wykorzystanie i rejestrację patentów 
w Unii Europejskiej; w tym kontekście istotną rolę mógłby odegrać EFI poprzez 
włączenie rejestracji patentów do wsparcia finansowego, którego udziela małym 
i średnim przedsiębiorstwom;

Or. de


