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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że innowacje należy 
wykorzystywać do rozwiązywania 
problemów społecznych; podkreśla 
znaczenie pilotażowego partnerstwa w 
dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia 
się; uważa, że podobne partnerstwa 
innowacyjne należy również rozwijać w 
celu zapobiegania innym niezwykle 
istotnym problemom zdrowotnym i 
społecznym oraz rozwiązywania takich 
problemów; a także proponuje, by przy 
inicjowaniu takich partnerstw
wykorzystywać zdolności niektórych 
państw członkowskich do osiągania 
postępów szybciej niż inne państwa;

1. uważa, że innowacje należy 
wykorzystywać do stawiania czoła 
wyzwaniom społecznym, takim jak zmiana 
klimatu, efektywne gospodarowanie 
zasobami i efektywność energetyczna oraz 
zdrowie i zmiany demograficzne;
podkreśla znaczenie efektów synergii 
między polityką innowacyjnych miejsc 
pracy a rozwijaniem umiejętności dla 
innowacji w zrównoważonej gospodarce w 
celu zapobiegania problemom społecznym
i rozwiązywania ich, a także proponuje, by 
przy inicjowaniu partnerstw
innowacyjnych wykorzystywać zdolności 
niektórych państw członkowskich, jak np. 
pilotażowe partnerstwo w dziedzinie 
aktywnego i zdrowego starzenia się w 
przypadku Finlandii;

Or. en

Poprawka 2
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że innowacje należy 
wykorzystywać do rozwiązywania 
problemów społecznych; podkreśla 
znaczenie pilotażowego partnerstwa w 
dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia 
się; uważa, że podobne partnerstwa 
innowacyjne należy również rozwijać w 

1. uważa, że konieczne jest lepsze 
zrozumienie wyzwań, przed którymi stoi 
społeczeństwo, oraz że innowacje należy 
wykorzystywać do rozwiązywania 
problemów społecznych; podkreśla 
znaczenie pilotażowego partnerstwa w 
dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia 
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celu zapobiegania innym niezwykle 
istotnym problemom zdrowotnym i 
społecznym oraz rozwiązywania takich 
problemów; a także proponuje, by przy 
inicjowaniu takich partnerstw 
wykorzystywać zdolności niektórych 
państw członkowskich do osiągania 
postępów szybciej niż inne państwa;

się; uważa, że podobne partnerstwa 
innowacyjne należy również rozwijać w 
celu zapobiegania innym niezwykle 
istotnym problemom zdrowotnym i 
społecznym, takim jak różne szkodzące 
zdrowiu uzależnienia, ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, oraz 
rozwiązywania takich problemów; a także 
proponuje, by przy inicjowaniu takich 
partnerstw wykorzystywać zdolności
niektórych państw członkowskich do 
osiągania postępów szybciej niż inne 
państwa;

Or. fi

Poprawka 3
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że innowacje należy
wykorzystywać do rozwiązywania 
problemów społecznych; podkreśla 
znaczenie pilotażowego partnerstwa w 
dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia 
się; uważa, że podobne partnerstwa 
innowacyjne należy również rozwijać w 
celu zapobiegania innym niezwykle 
istotnym problemom zdrowotnym i 
społecznym oraz rozwiązywania takich 
problemów; a także proponuje, by przy 
inicjowaniu takich partnerstw 
wykorzystywać zdolności niektórych 
państw członkowskich do osiągania
postępów szybciej niż inne państwa;

1. uważa, że politykę sprzyjającą 
innowacji należy ukierunkować w 
zależności od poważnych wyzwań, przed 
którymi stoi nasze społeczeństwo;
podkreśla znaczenie pilotażowego 
partnerstwa w dziedzinie aktywnego i 
zdrowego starzenia się; uważa, że podobne 
partnerstwa innowacyjne należy również 
rozwijać w celu zapobiegania innym 
niezwykle istotnym problemom 
zdrowotnym i społecznym oraz 
rozwiązywania takich problemów; a także 
proponuje, by przy inicjowaniu takich 
partnerstw wykorzystywać zdolności 
niektórych państw członkowskich do 
osiągania postępów szybciej niż inne 
państwa;

Or. it
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Poprawka 4
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że innowacje należy 
wykorzystywać do rozwiązywania 
problemów społecznych; podkreśla 
znaczenie pilotażowego partnerstwa w 
dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia 
się; uważa, że podobne partnerstwa 
innowacyjne należy również rozwijać w 
celu zapobiegania innym niezwykle 
istotnym problemom zdrowotnym i 
społecznym oraz rozwiązywania takich 
problemów; a także proponuje, by przy 
inicjowaniu takich partnerstw 
wykorzystywać zdolności niektórych 
państw członkowskich do osiągania 
postępów szybciej niż inne państwa;

1. uważa, że innowacje należy 
wykorzystywać do rozwiązywania 
problemów społecznych; podkreśla 
znaczenie pilotażowego partnerstwa w 
dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia 
się oraz nowych umiejętności i miejsc 
pracy; uważa, że podobne partnerstwa 
innowacyjne należy również rozwijać w 
celu zapobiegania innym niezwykle 
istotnym problemom zdrowotnym i 
społecznym oraz rozwiązywania takich 
problemów; a także proponuje, by przy 
inicjowaniu takich partnerstw 
wykorzystywać zdolności niektórych 
państw członkowskich do osiągania 
postępów szybciej niż inne państwa;

Or. en

Poprawka 5
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że innowacje mogą odegrać 
ważną rolę we wzmacnianiu spójności 
społecznej, przyczyniając się do poprawy 
jakości świadczonych usług, i że w 
związku z tym należy przygotować 
specjalne programy szkolenia 
zawodowego;  

Or. pt
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Poprawka 6
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. za przykładny uważa cel, jaki 
wyznaczono pilotażowemu partnerstwu w 
dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia 
się, polegający na przedłużeniu do 2020 r. 
długości życia w dobrym zdrowiu o dwa 
lata i uważa, że w odniesieniu do 
wszystkich partnerstw innowacyjnych 
należy określać wyraźne cele, bez których 
działania na rzecz innowacji nie będą 
dalekosiężne i ambitne, a określanie 
cząstkowych i pośrednich mierzalnych 
celów stanie się trudniejsze;

Or. fi

Poprawka 7
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie badań w 
dziedzinie medycyny, które w połączeniu z 
innowacyjnymi zastosowaniami będą 
przyczyniać się do wzrostu i dobrobytu w 
starzejącym się społeczeństwie; popiera 
bliską współpracę między jednostkami 
badawczymi uniwersytetów a przemysłem 
medycznym w celu tworzenia produktów i 
usług, których obywatele UE będą pilnie 
potrzebować w następnym dziesięcioleciu;

Or. en
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Poprawka 8
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę na fakt, że innowacje są 
niezbędne do rozwoju gospodarczego i że 
Unia Europejska musi zatrudnić 
dodatkowo około jednego miliona 
pracowników naukowych, aby osiągnąć 
cel, jakim jest przeznaczenie 3% PKB na 
badania i rozwój, zgodnie ze strategią 
„Europa 2020”;  uważa, że cel ten można 
łatwiej osiągnąć poprzez znaczne 
zwiększenie liczby kobiet naukowców, 
które stanowią jedynie 39% pracowników 
naukowych zatrudnionych w sektorze 
publicznym i szkolnictwie wyższym oraz 
19% pracowników naukowych 
zatrudnionych w sektorze prywatnym [1];
[1] She Figures 2009 – major findings 
and trends (Dane dotyczące kobiet 2009 –
najważniejsze wnioski i tendencje), 
Komisja Europejska, 2009.

Or. pt

Poprawka 9
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie technologii 
informacji i komunikacji (TIK) we 
wszelkich działaniach innowacyjnych;
zaleca wspieranie powszechnego 
korzystania z TIK, promowanie badań 
i rozwoju w tej dziedzinie, wspieranie 
swobodnego dostępu do kodów 
źródłowych i w ten sposób umożliwianie 

2. podkreśla znaczenie proponowania ofert 
szkolenia i uczenia się przez całe życie dla 
zapewnienia również szczególnie 
zagrożonym grupom społecznym 
możliwości pełnego korzystania z 
potencjału technologii informacji i 
komunikacji (TIK);
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większego zaangażowania obywateli i 
MŚP w rozwijanie aplikacji i nowych 
usług;

Or. en

Poprawka 10
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie technologii 
informacji i komunikacji (TIK) we 
wszelkich działaniach innowacyjnych;
zaleca wspieranie powszechnego 
korzystania z TIK, promowanie badań 
i rozwoju w tej dziedzinie, wspieranie 
swobodnego dostępu do kodów 
źródłowych i w ten sposób umożliwianie 
większego zaangażowania obywateli i 
MŚP w rozwijanie aplikacji i nowych 
usług;

2. podkreśla znaczenie technologii 
informacji i komunikacji (TIK) we 
wszelkich działaniach innowacyjnych;
zaleca wspieranie powszechnego 
korzystania z TIK, promowanie badań 
i rozwoju w tej dziedzinie, wspieranie 
swobodnego dostępu do kodów 
źródłowych, rozwijanie polityki 
innowacyjności z myślą o potrzebach 
użytkowników i w ten sposób 
umożliwianie większego zaangażowania 
obywateli i MŚP w rozwijanie aplikacji 
i nowych usług;

Or. fi

Poprawka 11
Marielle Gallo, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie technologii 
informacji i komunikacji (TIK) we 
wszelkich działaniach innowacyjnych;
zaleca wspieranie powszechnego 
korzystania z TIK, promowanie badań 
i rozwoju w tej dziedzinie, wspieranie 

2. podkreśla znaczenie technologii 
informacji i komunikacji (TIK) we 
wszelkich działaniach innowacyjnych;
zaleca wspieranie powszechnego 
korzystania z TIK, promowanie badań 
i rozwoju w tej dziedzinie, wspieranie 
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swobodnego dostępu do kodów 
źródłowych i w ten sposób umożliwianie 
większego zaangażowania obywateli i 
MŚP w rozwijanie aplikacji i nowych 
usług;

swobodnego dostępu do kodów 
źródłowych i w ten sposób umożliwianie 
większego zaangażowania obywateli i 
MŚP w rozwijanie aplikacji i nowych 
usług; przypomina, że wsparcie dla 
przedsiębiorstw wytwarzających treści 
dzięki wykorzystaniu TIK również pomoże 
utworzyć i zachować miejsca pracy i 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 12
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że w czasach kryzysu 
gospodarczego inwestycje w badania i 
rozwój na ogół maleją, mimo iż wykazano, 
że to przedsiębiorstwa i państwa 
członkowskie inwestujące najwięcej w 
takich właśnie czasach uzyskują 
największą przewagę konkurencyjną na 
rynku;

Or. pt

Poprawka 13
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla znaczenie, jakie ma 
wspieranie tworzenia i rozwijania 
przedsiębiorstw innowacyjnych poprzez 
łączenie finansowania publicznego i 
prywatnego, uzupełniając je 
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mechanizmami kapitału ryzyka i pomocą 
techniczną przy realizacji projektów;

Or. pt

Poprawka 14
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że większość inicjatyw 
umożliwiających innowacje pochodzi z 
sektora biznesowego oraz że w związku z 
tym bardzo ważna jest ściślejsza 
współpraca z uczelniami i ośrodkami 
badań;

Or. pt

Poprawka 15
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca zaangażowanie wszystkich 
obywateli w innowacje i umożliwienie im 
wprowadzania innowacji; popiera 
zainicjowany przez Komisję europejski 
projekt pilotażowy w zakresie innowacji 
społecznych oraz propozycję Komisji, by 
innowacje społeczne stały się głównym 
priorytetem programów Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS);

3. zaleca zaangażowanie wszystkich 
obywateli w innowacje i umożliwienie im 
wprowadzania innowacji w celu 
rozwijania ducha przedsiębiorczości;
popiera zainicjowany przez Komisję 
europejski projekt pilotażowy w zakresie 
innowacji społecznych oraz propozycję 
Komisji, by innowacje społeczne stały się 
głównym priorytetem programów 
Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS);

Or. en



AM\857704PL.doc 11/25 PE458.657v02-00

PL

Poprawka 16
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca zaangażowanie wszystkich 
obywateli w innowacje i umożliwienie im 
wprowadzania innowacji; popiera 
zainicjowany przez Komisję europejski 
projekt pilotażowy w zakresie innowacji 
społecznych oraz propozycję Komisji, by 
innowacje społeczne stały się głównym 
priorytetem programów Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS);

3. zaleca zaangażowanie wszystkich 
obywateli w innowacje i umożliwienie im 
wprowadzania innowacji; popiera 
zainicjowany przez Komisję europejski 
projekt pilotażowy w zakresie innowacji 
społecznych oraz propozycję Komisji, by 
innowacje społeczne stały się głównym 
priorytetem programów Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS); uważa, że 
politykę innowacyjności należy rozumieć 
w szerszym kontekście, nie tylko jako 
innowacje techniczne, ale  – bardziej niż 
dotychczas – jako innowacje społeczne i 
usługowe, które przyczyniają się do lepszej 
organizacji współpracy między ludźmi i 
bezpośrednio wspomagają świadczenie 
usług, jak i produkcję przemysłową 
dążącą do lepszej organizacji pracy i 
przewagi konkurencyjnej, którą można 
osiągnąć poprzez wprowadzanie nowych 
usług;

Or. fi

Poprawka 17
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca zaangażowanie wszystkich 
obywateli w innowacje i umożliwienie im 
wprowadzania innowacji; popiera 
zainicjowany przez Komisję europejski 

3. zaleca zaangażowanie wszystkich 
obywateli w innowacje i umożliwienie im 
wprowadzania innowacji; popiera 
zainicjowany przez Komisję europejski 
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projekt pilotażowy w zakresie innowacji 
społecznych oraz propozycję Komisji, by 
innowacje społeczne stały się głównym 
priorytetem programów Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS);

projekt pilotażowy w zakresie innowacji 
społecznych oraz propozycję Komisji, by 
innowacje społeczne stały się głównym 
priorytetem programów Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS); wzywa, aby 
drugim priorytetem EFS była konieczność 
inwestowania w umiejętności, 
zatrudnienie, szkolenia i działania 
umożliwiające przekwalifikowanie się, z 
myślą o stworzeniu większej liczby miejsc 
pracy i ich lepszej jakości w bardziej 
zrównoważonej gospodarce, z 
uwzględnieniem efektywnego 
gospodarowania zasobami i efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 18
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zacieśnienia 
współpracy z państwami członkowskimi w 
celu sporządzenia średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących 
umiejętności wymaganych na rynku pracy 
oraz do wspierania partnerstw pomiędzy 
wyższymi uczelniami a przedsiębiorstwami 
z myślą o promowaniu wchodzenia 
młodych ludzi na rynek pracy, 
jednocześnie przyczyniając się do 
tworzenia innowacyjnego społeczeństwa 
opartego na wiedzy, rozwoju badań 
stosowanych i tworzenia lepszych 
perspektyw na rynku pracy dla 
absolwentów;

Or. en
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Poprawka 19
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że pomimo większego 
udziału kobiet w dziedzinie badań 
naukowych i technologii najnowsze dane 
Komisji wskazują, że kobiety zajmują 
jedynie 19% wyższych stanowisk 
akademickich, chociaż stanowią one 
ponad połowę studentów wyższych uczelni 
[1];
[1] She Figures 2009 – major findings 
and trends (Dane dotyczące kobiet 2009 –
najważniejsze wnioski i tendencje), 
Komisja Europejska, 2009.

Or. pt

Poprawka 20
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że szczególnie ważne jest 
przygotowanie szczegółowych wytycznych, 
które uwzględnią problematykę równości 
płci przy tworzeniu i opracowywaniu 
innowacyjnych produktów i usług, oraz że 
będzie to wymagało odpowiedniego 
przeszkolenia zasobów ludzkich;

Or. pt
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Poprawka 21
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że w czasach kryzysu 
konieczne jest przyciągnięcie młodych 
ludzi do nowego typu ekologicznych 
miejsc pracy oraz dbanie o to, aby 
programy podnoszenia kwalifikacji 
wspierały dostęp młodych ludzi do rynku 
pracy, dzięki czemu młodzi ludzie będą 
mogli wykorzystać potencjał zatrudnienia, 
co umożliwi także walkę z wysokim 
bezrobociem wśród obywateli w wieku 
poniżej 25 lat oraz wykorzystanie 
umiejętności młodej generacji w zakresie 
korzystania z nowych technologii;

Or. en

Poprawka 22
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie poziomu kształcenia, 
zwłaszcza kształcenia przez całe życie, 
oraz rozwój działalności szkoleniowej z 
myślą o zwiększeniu innowacyjności i 
przedsiębiorczości;

4. domaga się zaradzenia brakowi 
wystarczających umiejętności w dziedzinie 
nauki, technologii, inżynierii i 
matematyki; podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie poziomu kształcenia, 
zwłaszcza kształcenia przez całe życie, 
oraz rozwój działalności szkoleniowej z 
myślą o zwiększeniu innowacyjności i 
przedsiębiorczości;

Or. en
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Poprawka 23
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie poziomu kształcenia,
zwłaszcza kształcenia przez całe życie, 
oraz rozwój działalności szkoleniowej z 
myślą o zwiększeniu innowacyjności i 
przedsiębiorczości;

4. podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie jakości kształcenia,
zwiększenie dostępu do kształcenia przez 
całe życie i szkolenia zawodowego, oraz 
rozwój działalności szkoleniowej z myślą o 
zwiększeniu innowacyjności i 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 24
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie poziomu kształcenia, 
zwłaszcza kształcenia przez całe życie, 
oraz rozwój działalności szkoleniowej z 
myślą o zwiększeniu innowacyjności i 
przedsiębiorczości;

4. podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie poziomu kształcenia, 
zwłaszcza kształcenia przez całe życie, 
oraz lepszy niż dotychczas rozwój
wszelkiej działalności szkoleniowej na 
wszystkich poziomach z myślą o 
zwiększeniu kreatywności, innowacyjności 
i przedsiębiorczości;

Or. fi

Poprawka 25
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie poziomu kształcenia, 
zwłaszcza kształcenia przez całe życie,
oraz rozwój działalności szkoleniowej z 
myślą o zwiększeniu innowacyjności i 
przedsiębiorczości;

4. podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie poziomu kształcenia, 
zwłaszcza kształcenia przez całe życie i 
kształcenia ustawicznego osób 
zatrudnionych dzięki środkom 
umożliwiającym dostęp do nich i 
podejmowanie inicjatyw integracyjnych i 
niedyskryminacyjnych wobec kobiet;
uważa, że inicjatywy te muszą ponadto być 
skierowane w pierwszej kolejności do 
pracowników na stanowiskach 
wymagających niższych kwalifikacji, 
którym grozi utrata pracy w związku z 
wprowadzeniem nowych technologii lub 
zwolnienie z powodu braku umiejętności 
wymaganych w wyniku restrukturyzacji 
lub przekształcenia;  zwraca ponadto 
uwagę na konieczność rozwijania
działalności szkoleniowej z myślą o 
zwiększeniu innowacyjności i 
przedsiębiorczości;

Or. it

Poprawka 26
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie, jakie ma 
podnoszenie poziomu uczenia się przez 
całe życie oraz rozwój działalności 
szkoleniowej dla wszystkich z myślą o 
zwiększeniu ekoinnowacyjności i 
przedsiębiorczości oraz zagwarantowaniu 
możliwości dostosowania umiejętności siły 
roboczej do rynkowego zapotrzebowania 
bardziej zrównoważonej gospodarki 
stworzonej w oparciu o koncepcje 
szkolenia, którego podstawą są 
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kompetencje; wzywa państwa 
członkowskie, pracodawców 
i pracowników, aby uznali zarządzanie 
umiejętnościami, szkolenie i uczenie się 
przez całe życie za przedmiot wspólnej 
odpowiedzialności w odniesieniu do 
innowacji, zgodnie z porozumieniem 
ramowym partnerów społecznych z 
2002 r. w sprawie uczenia się przez całe 
życie; wzywa Komisję do włączenia do 
programu uczenia się przez całe życie 
dziewiątej kompetencji kluczowej 
odnoszącej się do środowiska, zmiany 
klimatu oraz zrównoważonego rozwoju, 
która ma istotne znaczenie dla 
społeczeństwa opartego na wiedzy;

Or. en

Poprawka 27
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie uproszczenia 
zasad i procedur dostępu do europejskich 
programów badawczych;

Or. it

Poprawka 28
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie tworzenia na 
poziomie europejskim i krajowym 
korzystnych warunków i zachęt, które 
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pobudzą do podejmowania studiów 
doktoranckich i udziału w badaniach 
innowacyjnych, tak aby zapobiegać 
drenażowi mózgów i umożliwić UE 
czerpanie znacznych korzyści, 
wzmacniając jej konkurencyjność dzięki 
zaawansowanym, innowacyjnym 
badaniom i studiom;

Or. el

Poprawka 29
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie włączenia 
innowacji zarówno do kształcenia 
ogólnego, jak i do uczenia się przez całe 
życie z myślą o tworzeniu siły roboczej 
zdolnej do reagowania na zmieniające się 
potrzeby zrównoważonej i innowacyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej, która 
zaoferuje nowe, wysokiej jakości, trwałe 
miejsca pracy;

Or. el

Poprawka 30
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy w trybie pilnym 
utworzyć rzeczywistą europejską 
przestrzeń badawczą, w której usunięte 
zostaną przeszkody utrudniające mobilność 
pracowników naukowych;

5. uważa, że należy w trybie pilnym 
utworzyć rzeczywistą europejską 
przestrzeń badawczą, w której współpraca 
opiera się głównie na dobrowolnej 
współpracy między państwami 
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członkowskimi, powinno się usunąć
przeszkody utrudniające mobilność 
pracowników naukowych i utworzyć 
nowoczesną europejską infrastrukturę 
naukowo-badawczą;

Or. fi

Poprawka 31
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy w trybie pilnym 
utworzyć rzeczywistą europejską 
przestrzeń badawczą, w której usunięte 
zostaną przeszkody utrudniające mobilność 
pracowników naukowych;

5. uważa, że należy w trybie pilnym 
utworzyć rzeczywistą europejską 
przestrzeń badawczą, w której usunięte 
zostaną przeszkody utrudniające mobilność 
pracowników naukowych, oraz że należy 
poświęcić szczególną uwagę pracownikom 
naukowym z nowych państw 
członkowskich, aby maksymalnie 
wykorzystać potencjał tych państw;

Or. en

Poprawka 32
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. popiera cel zwiększenia o 1 milion 
liczby pracowników naukowych w Unii 
Europejskiej do 2020 r. i stwierdza, że 
taka ogromna inwestycja mogłaby 
przynieść znaczne efekty mnożnikowe dla 
zatrudnienia, ale jednocześnie uważa, że 
cel ten jest bardzo ambitny i wymagałby 
określenia celów dla poszczególnych 



PE458.657v02-00 20/25 AM\857704PL.doc

PL

państw oraz podjęcia zdecydowanych 
działań, podczas gdy sektor publiczny 
niekoniecznie dysponuje wystarczającymi
funduszami budżetowymi, w związku z 
czym szkoły wyższe i publiczne instytuty 
badawcze potrzebują większej liczby 
stanowisk dla pracowników naukowych, 
większość nowych pracowników 
naukowych zostanie zatrudniona w 
sektorze prywatnym, a także uważa, że 
więcej uwagi należy poświęcić nie liczbie 
pracowników naukowych, lecz ich 
potencjałowi innowacyjnemu, jakości ich 
wykształcenia i europejskiemu podziałowi 
zadań w zakresie badań naukowych, 
przeznaczanych na nie zasobów i ich 
jakości;

Or. fi

Poprawka 33
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że z racji niedoboru 
studentów szkół wyższych na kierunkach 
naukowych i technologicznych należy 
zadbać o to, by żaden student nie 
rezygnował ze studiów lub nie miał 
ograniczonego wyboru instytucji 
oświatowej z powodów finansowych oraz 
że konieczne jest w związku z tym dalsze 
wspieranie dostępu do pożyczek 
bankowych, które mogą być częściowo 
finansowane przez państwa członkowskie;

Or. pt
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Poprawka 34
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do podjęcia konkretnej 
inicjatywy na poziomie UE, by 
zainteresować dziewczęta zawodami w 
dziedzinie matematyki, informatyki, nauk 
przyrodniczych i technologii, a także by 
walczyć ze stereotypami, które ciągle 
dominują w tych zawodach; podkreśla, że 
media i szkolnictwo odgrywają kluczową 
rolę w walce z takimi stereotypami;

Or. en

Poprawka 35
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że należy wspierać strategie 
polityczne sprzyjające pozostawaniu 
pracowników naukowych w państwach 
członkowskich, z których pochodzą, 
poprzez promowanie atrakcyjnych 
warunków pracy w publicznych 
instytutach badawczych;

Or. it

Poprawka 36
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)



PE458.657v02-00 22/25 AM\857704PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że ważne, jest aby 
ograniczyć biurokrację i przeszkody w 
mobilności pracowników naukowych w 
celu zadbania, aby mogli oni przenosić 
idee oraz innowacyjne rozwiązania i 
technologie z innych innowacyjnych 
gospodarek do Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 37
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaleca wspieranie innowacji również za 
pomocą wspólnych transgranicznych 
projektów w sektorze publicznym, poprzez 
lepszą niż dotychczas koordynację 
finansowania publicznego na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim 
oraz ograniczanie związanej z tym 
biurokracji, a także za pomocą środków 
mających na celu wspieranie inwestycji 
typu venture capital w przedsiębiorstwa 
posiadające potencjał wzrostu.

6. zaleca wspieranie innowacji również w 
celu pełnego wykorzystania jej potencjału 
w zakresie zwiększania szans na 
znalezienie zatrudnienia i zaspokajania 
zapotrzebowania przedsiębiorstw w nowej 
zrównoważonej gospodarce;

Or. en

Poprawka 38
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaleca wspieranie innowacji również za 6. zaleca wspieranie innowacji również za 
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pomocą wspólnych transgranicznych 
projektów w sektorze publicznym, poprzez 
lepszą niż dotychczas koordynację 
finansowania publicznego na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim oraz 
ograniczanie związanej z tym biurokracji, a 
także za pomocą środków mających na 
celu wspieranie inwestycji typu venture 
capital w przedsiębiorstwa posiadające 
potencjał wzrostu.

pomocą wspólnych transgranicznych 
projektów w sektorze publicznym, poprzez
eliminację przeszkód prawnych w 
stosowaniu zamówień publicznych do 
promowania innowacji, poprzez dążenie 
do określenia minimalnego celu w 
odniesieniu do proporcjonalnego udziału 
zamówień mających wspierać innowacje i 
poprzez lepszą niż dotychczas koordynację 
finansowania publicznego na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim oraz 
ograniczanie związanej z tym biurokracji,
poprzez ułatwianie w ten sposób udziału w 
szczególności MŚP, zwiększenie 
wykorzystania danych publicznych, 
usprawnienie dostępu do wyników badań i 
ułatwienie ich wykorzystania, a także za 
pomocą środków mających na celu 
wspieranie inwestycji typu venture capital 
w przedsiębiorstwa posiadające potencjał 
wzrostu.

Or. fi

Poprawka 39
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że w Unii Europejskiej wyniki 
badań są wykorzystywane do celów 
handlowych w zbyt powolny sposób i w 
niewystarczającej mierze oraz zaleca 
tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, 
które dzięki aktywnemu poszukiwaniu 
innowacji będą miały kontakt ze szkołami 
wyższymi i instytutami badawczymi, i 
których zadaniem będzie wspieranie 
wykorzystania wyników badań do celów 
handlowych, np. poprzez kontakty z 
przedsiębiorstwami lub pomoc w 
znalezieniu „aniołów biznesu” bądź 
oferowanie kapitału zalążkowego na 
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tworzenie nowych przedsiębiorstw;

Or. fi

Poprawka 40
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że aby pobudzać popyt na 
produkty innowacyjne i rynek tych 
produktów, konieczne jest wspieranie 
innowacji poprzez tworzenie nowych 
możliwości rynkowych;

Or. it

Poprawka 41
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że projekty badawcze, które 
mają być finansowane, powinny dążyć do 
osiągania istotnych wyników oraz że 
należy mierzyć wydajność działań na rzecz 
innowacji za pomocą odpowiednich 
wskaźników monitorowania;   

Or. fi

Poprawka 42
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że aby inicjatywa „Unia 
innowacji” odniosła pełen sukces, należy 
przyjąć zintegrowane podejście przy 
określaniu strategii politycznych i 
instrumentów w zakresie badań 
naukowych i innowacji, zapewnić ścisłą 
koordynację pomiędzy instytucjami oraz 
umożliwić szerokie i bezpośrednie 
zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych podmiotów przy 
dokonywaniu wyborów i podejmowaniu 
decyzji;

Or. it


