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Udział Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP 
prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw 
członkowskich

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Poprawka 12
Punkt 10 a preambuły (nowy)

(10a) Działania mające na celu 
uczestnictwo we wspólnym programie 
Eurostars polegają głównie na działalności 
badawczo-rozwojowej wykonywanej przez 
jedno albo więcej MŚP prowadzących 
działalność w zakresie badań i rozwoju, 
mających siedzibę w uczestniczących 
państwach członkowskich i pozostałych 
uczestniczących krajach. W przypadku 
każdego projektu wybranego w wyniku 
zaproszenia do składania wniosków MŚP 
prowadzące działalność w zakresie badań 
i rozwoju winny łącznie wykonać co 
najmniej 50% wszystkich działań 
badawczo-rozwojowych objętych danym 
projektem.
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Or. en

Uzasadnienie

Zbyt wiele MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju zostaje wyłączonych 
wskutek wymienionego w artykułach sztywnego limitu w wysokości 50% udziału. Poprzez 
założenie w preambule celu w wysokości 50% wzywa się grupę wysokiego szczebla do 
preferowania MŚP o udziale wynoszącym co najmniej 50%, jednak winna ona móc stosować 
również odstępstwa w przypadku MŚP w większym stopniu opartych na zasadach rynkowych.

Poprawkę złożył Dragoş Florin David

Poprawka 13
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 i sklasyfikowanym w 
kolejności złożenia zakwalifikowanych 
projektów.

Or. ro

Uzasadnienie

Program Eurostars winien działać w sposób przejrzysty i niebiurokratyczny, osiągnięty przy 
pomocy opłaty lub stawki ryczałtowej.

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 14
Punkt 27 a preambuły (nowy)

(27a) Monitorowanie wdrażania wspólnego 
programu Eurostars musi być oszczędne 
i nie może nakładać niepotrzebnych 
obciążeń na uczestniczące w programie 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Narzucone 
wymogi muszą być jasne i istotne oraz tak 
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sformułowane, aby poszczególne 
przedsiębiorstwa mogły na podstawie 
prowadzonej działalności łatwo 
odpowiedzieć na zadane pytania.

Or. sv

Poprawkę złożył Dragoş Florin David

Poprawka 15
Punkt 27 a preambuły (nowy)

(27a) Komisja winna stworzyć bazę danych 
zawierającą wyniki projektów i udostępniać 
te informacje przez okres co najmniej 
dwóch lat.

Or. ro

Uzasadnienie

Należy stworzyć europejską badawczo-innowacyjną bazę danych.

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 16
Artykuł 13 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli ocena przywołana w ust. 2 
wykaże, iż kryteria udzielania wsparcia są 
tak rygorystyczne, że wsparcie otrzymuje 
niewystarczająca liczba wniosków, Komisja
i specjalna jednostka ds. realizacji 
dokonają zmiany ogólnej umowy 
przewidzianej w art. 4 korygując te kryteria.
Uproszczenie rozporządzenia przewidziane 
w odniesieniu do obciążeń 
administracyjnych przedsiębiorstw musi 
mieć również zastosowanie do dotyczących 
tych zagadnień kontaktów Komisji 
z zainteresowanymi stronami.

Or. sv
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Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 17
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. W przypadku każdego 
projektu MŚP prowadzące działalność 
w zakresie badań i rozwoju winny łącznie 
wykonać co najmniej 50% wszystkich 
działań badawczo-rozwojowych w ramach 
projektu; w przypadku konieczności 
wyjątkowo można zlecić wykonanie 
projektu osobom trzecim;

Or. en

Uzasadnienie

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Poprawkę złożyli Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Poprawka 18
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; w przypadku konieczności 
wyjątkowo można zlecić wykonanie 
projektu osobom trzecim;
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Uzasadnienie

Zbyt wiele MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju zostaje wyłączonych 
wskutek sztywnego limitu w wysokości 50% udziału. Poprzez założenie w preambule celu 
w wysokości 50% wzywa się grupę wysokiego szczebla do preferowania MŚP o udziale 
wynoszącym co najmniej 50%, jednak winna ona również móc stosować odstępstwa 
w przypadku MŚP w większym stopniu opartych na zasadach rynkowych.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 19
Załącznik I sekcja IV Realizacja programu ustęp1 a (nowy)

Specjalna jednostka ds. realizacji przyjmuje 
właściwe środki na rzecz należytego 
uznania udziału Wspólnoty we wspólnym 
programie Eurostars – zarówno 
w programie w ogólności, jak 
i w poszczególnych projektach, łącznie 
z wykorzystywaniem logo Wspólnoty we 
wszystkich publikowanych materiałach 
dotyczących wspólnego programu 
Eurostars.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwidocznić wkład Unii Europejskiej.
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