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Poprawka 1
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że innowacje we wszystkich 
dziedzinach wiedzy i sektorach 
działalności gospodarczo-społecznej 
powinny być podporządkowane obronie 
interesu publicznego, poprawie jakości 
życia ludności, promowaniu dobrobytu 
społecznego oraz ochronie środowiska 
naturalnego i jego równowagi;

1. uważa, że innowacje we wszystkich 
dziedzinach wiedzy i sektorach 
działalności gospodarczo-społecznej 
powinny być ukierunkowane na 
świadczenie dóbr publicznych, takich jak 
poprawa jakości życia ludności, 
promowanie dobrobytu społecznego oraz 
ochrona środowiska naturalnego i jego 
równowagi, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej, zasadą 
ostrożności i potrzebami przyszłych 
pokoleń;

Or. en

Poprawka 2
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że innowacje we wszystkich 
dziedzinach wiedzy i sektorach 
działalności gospodarczo-społecznej
powinny być podporządkowane obronie 
interesu publicznego, poprawie jakości 
życia ludności, promowaniu dobrobytu 
społecznego oraz ochronie środowiska 
naturalnego i jego równowagi;

1. uważa, że innowacje we wszystkich 
dziedzinach wiedzy i sektorach 
działalności gospodarczej powinny 
promować interes publiczny, poprawę
jakości życia ludności oraz ochronę
środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawka 3
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. ponownie zwraca uwagę na rolę norm 
i wymogów minimalnych w zakresie 
środowiska naturalnego jako czynników 
sprzyjających innowacyjności; jest zdania, 
że ambitne przepisy w zakresie środowiska 
naturalnego są warunkiem wstępnym 
innowacji w dziedzinie technologii 
środowiskowych, oszczędnego 
gospodarowania zasobami i zmian 
konceptualnych dotyczących 
wykorzystania materiałów;

Or. en

Poprawka 4
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie Unii innowacji jako 
projektu przewodniego strategii UE 2020 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu oraz 
podkreśla znaczenie unikania przy 
wdrażaniu strategii UE 2020 błędów 
popełnionych w poprzednim 
dziesięcioletnim okresie strategicznym; 

Or. en
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Poprawka 5
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że środowisko naturalne, 
zdrowie publiczne i bezpieczeństwo 
żywności są dziedzinami, w których trzeba 
nasilić działania w zakresie innowacji, co 
pociąga za sobą zwiększenie obecnie 
istniejącej bazy naukowo-technologicznej; 
podkreśla, że unijne programy w zakresie 
badań naukowych i innowacji powinny 
w przyszłości odpowiednio uwzględnić te 
dziedziny, współmiernie do ogromnych 
wyzwań, jakie przed nami stoją;

3. podkreśla, że ochrona środowiska 
naturalnego, zdrowie publiczne 
i bezpieczeństwo żywności oraz walka ze 
zmianami klimatu są dziedzinami, 
w których trzeba nasilić działania 
w zakresie innowacji, co pociąga za sobą 
zwiększenie obecnie istniejącej bazy 
naukowo-technologicznej; podkreśla, że 
unijne programy w zakresie badań 
naukowych i innowacji powinny 
w przyszłości odpowiednio uwzględnić te 
dziedziny; podkreśla potrzebę przyjęcia 
w tym celu przekrojowego podejścia 
opartego na odporności ekosystemu;

Or. en

Poprawka 6
Bas Eickhout

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o wprowadzenie instrumentów 
rynkowych (podatki, opłaty itp.) na 
szczeblu UE oraz na szczeblu państw 
członkowskich, aby uwzględnić w cenach 
produktów zewnętrzne czynniki 
środowiskowe w celu sprzyjania 
innowacjom na rzecz konsumpcji i 
zachowań bardziej przyjaznych 
środowisku;

Or. en
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Poprawka 7
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poniższe przykłady powinny 
być priorytetowymi dziedzinami, na 
których należy skupić zwiększone wysiłki 
w zakresie rozwijania zdolności w 
dziedzinie nauki, technologii i innowacji 
(STI): skuteczne wykorzystanie zasobów; 
niedobór zasobów; odzyskiwanie i 
przetwarzanie odpadów; zmiany klimatu; 
ochrona przyrody i różnorodności 
biologicznej; jakość i bezpieczeństwo 
żywności; zmiany demograficzne; nowe 
epidemie;

4. uważa, że poniższe przykłady powinny 
być priorytetowymi dziedzinami, na 
których należy skupić zwiększone wysiłki 
w zakresie rozwijania zdolności w 
dziedzinie nauki, technologii i innowacji 
(STI): skuteczne wykorzystanie zasobów; 
niedobór zasobów; odzyskiwanie i 
przetwarzanie odpadów; zmiany klimatu i 
ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej, 
ochrona przyrody i różnorodności 
biologicznej; jakość i bezpieczeństwo 
żywności; zmiany demograficzne; nowe 
epidemie;

Or. pt

Poprawka 8
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poniższe przykłady powinny 
być priorytetowymi dziedzinami, na 
których należy skupić zwiększone wysiłki 
w zakresie rozwijania zdolności w 
dziedzinie nauki, technologii i innowacji 
(STI): skuteczne wykorzystanie zasobów; 
niedobór zasobów; odzyskiwanie i 
przetwarzanie odpadów; zmiany klimatu; 
ochrona przyrody i różnorodności 
biologicznej; jakość i bezpieczeństwo 
żywności; zmiany demograficzne; nowe 
epidemie;

4. uważa, że poniższe przykłady powinny 
być priorytetowymi dziedzinami, na 
których należy skupić zwiększone wysiłki 
w zakresie rozwijania zdolności w 
dziedzinie nauki, technologii i innowacji 
(STI): skuteczne wykorzystanie zasobów; 
odbudowa ekosystemów; niedobór 
zasobów; odzyskiwanie i przetwarzanie 
odpadów; zmiany klimatu i pustynnienie; 
ochrona przyrody i różnorodności
biologicznej; jakość i bezpieczeństwo 
żywności; zmiany demograficzne; nowe 
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epidemie;

Or. en

Poprawka 9
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poniższe przykłady powinny 
być priorytetowymi dziedzinami, na 
których należy skupić zwiększone wysiłki 
w zakresie rozwijania zdolności w 
dziedzinie nauki, technologii i innowacji 
(STI): skuteczne wykorzystanie zasobów; 
niedobór zasobów; odzyskiwanie i 
przetwarzanie odpadów; zmiany klimatu; 
ochrona przyrody i różnorodności 
biologicznej; jakość i bezpieczeństwo 
żywności; zmiany demograficzne; nowe 
epidemie;

4. uważa, że poniższe przykłady powinny 
być priorytetowymi dziedzinami, na 
których należy skupić zwiększone wysiłki 
w zakresie rozwijania zdolności w 
dziedzinie nauki, technologii i innowacji 
(STI): skuteczne wykorzystanie zasobów; 
niedobór zasobów; odzyskiwanie i 
recykling odpadów; zmiany klimatu; 
ochrona przyrody i różnorodności 
biologicznej; jakość i bezpieczeństwo 
żywności; zmiany demograficzne; nowe 
epidemie;

Or. ro

Poprawka 10
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że inwestycje w rozwój i 
zwiększenie zdolności w zakresie STI są 
nie tylko zwykłym sposobem podkreślenia 
znaczenia innowacyjnych pomysłów 
mogących przerodzić się w produkty i 
usługi, które będzie można wprowadzić na 
rynek, lecz stanowią również niezbędny 
środek pomagający rozwiązać wiele 
problemów i sprostać wielu wyzwaniom 

5. uważa, że inwestycje w rozwój i 
zwiększenie zdolności w zakresie STI są 
nie tylko zwykłym sposobem podkreślenia 
znaczenia innowacyjnych pomysłów 
mogących przerodzić się w produkty i 
usługi, które będzie można wprowadzić na 
rynek, lecz stanowią niezbędny środek 
pomagający rozwiązać wiele problemów i 
sprostać wielu wyzwaniom stojącym 
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stojącym obecnie przed społeczeństwem; obecnie przed społeczeństwem;

Or. en

Poprawka 11
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że innowacje powinny
stanowić główny element polityki 
publicznej w dziedzinach takich jak 
środowisko naturalne, woda, energia, 
transport, telekomunikacje, zdrowie i 
edukacja; podkreśla znaczenie, jakie ma 
wspieranie poprzecznego 
rozpowszechniania innowacji i ich 
przyswajania w sektorze publicznym i 
przedsiębiorstwach, szczególnie małych i 
średnich, oraz w dziedzinie gospodarki 
społecznej;

6. podkreśla, że innowacje powinny 
stanowić główny element polityki 
publicznej w dziedzinach takich jak 
środowisko naturalne, woda, energia,
transport, telekomunikacje, zdrowie i 
edukacja; podkreśla znaczenie, jakie ma 
wspieranie poprzecznego 
rozpowszechniania innowacji i ich 
przyswajania w sektorze publicznym i 
przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i 
średnich, ze szczególnym uwzględnieniem 
firm opartych na wiedzy, oraz w dziedzinie 
gospodarki społecznej;

Or. pt

Poprawka 12
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że innowacje powinny 
stanowić główny element polityki 
publicznej w dziedzinach takich jak 
środowisko naturalne, woda, energia, 
transport, telekomunikacje, zdrowie i 
edukacja; podkreśla znaczenie, jakie ma 
wspieranie poprzecznego 
rozpowszechniania innowacji i ich 

6. podkreśla, że innowacje powinny 
stanowić główny element polityki 
publicznej w dziedzinach takich jak 
środowisko naturalne, woda, energia, 
transport, telekomunikacje, zdrowie i 
edukacja; podkreśla znaczenie, jakie ma 
wspieranie poprzecznego 
rozpowszechniania innowacji i ich 
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przyswajania w sektorze publicznym i 
przedsiębiorstwach, szczególnie małych i 
średnich, oraz w dziedzinie gospodarki 
społecznej;

przyswajania w sektorze publicznym i 
przedsiębiorstwach, szczególnie małych i 
średnich, oraz w dziedzinie ekologicznej 
gospodarki społecznej;

Or. ro

Poprawka 13
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że innowacje powinny 
stanowić główny element polityki 
publicznej w dziedzinach takich jak 
środowisko naturalne, woda, energia, 
transport, telekomunikacje, zdrowie i 
edukacja; podkreśla znaczenie, jakie ma 
wspieranie poprzecznego
rozpowszechniania innowacji i ich 
przyswajania w sektorze publicznym i 
przedsiębiorstwach, szczególnie małych i 
średnich, oraz w dziedzinie gospodarki 
społecznej;

6. podkreśla, że innowacje powinny 
stanowić główny element polityki 
publicznej w dziedzinach takich jak 
środowisko naturalne, woda, energia, 
transport, telekomunikacje, zdrowie i 
edukacja; podkreśla znaczenie, jakie ma 
wspieranie poprzecznego 
rozpowszechniania innowacji i ich 
przyswajania w sektorze publicznym i 
przedsiębiorstwach, szczególnie małych i 
średnich;

Or. en

Poprawka 14
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zwiększenia 
zasobów wspólnych ram strategicznych 
dla finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji w celu 
zagwarantowania zrównoważonego 
wdrażania infrastruktury badawczej w 
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dziedzinie nauk przyrodniczych i 
medycznych jako publicznej usługi 
badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na 
lepszą jakość życia obywateli, co umożliwi 
dokonanie postępu w dziedzinie 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
zdolnego do stawienia czoła wyzwaniom 
społecznym w Europie;

Or. pt

Poprawka 15
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że zwiększenie bodźca dla 
polityki innowacji powinno być okazją do 
modernizacji i rozszerzenia usług 
publicznych w istniejących i nowych 
dziedzinach, we wszystkich sektorach 
życia gospodarczo-społecznego, promując 
w ten sposób ich jakość i skuteczność, 
wzrost zatrudnienia, zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną;

7. uważa, że zwiększenie bodźca dla 
polityki innowacji powinno być okazją do 
modernizacji i rozszerzenia usług 
publicznych w istniejących i nowych 
dziedzinach, we wszystkich sektorach 
życia gospodarczo-społecznego, promując 
w ten sposób ich jakość i skuteczność, 
zwiększanie liczby ekologicznych miejsc 
pracy, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną;

Or. ro

Poprawka 16
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że w dziedzinach między 
innymi środowiska, zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa żywności instytucje 

8. przypomina, że w dziedzinach między 
innymi środowiska, zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa żywności instytucje 
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publiczne zajmujące się badaniami i 
rozwojem pełnią niezastąpioną rolę w 
wytyczaniu sektorowej polityki publicznej, 
w ocenie i zmniejszaniu ryzyka 
publicznego oraz zarządzaniu nim, w 
certyfikowaniu, normalizacji i regulacji, 
oprócz innych zadań o ogromnym 
znaczeniu, które należy podkreślić i 
kontynuować;

zajmujące się badaniami i rozwojem pełnią 
niezastąpioną rolę w wytyczaniu 
sektorowej polityki publicznej, w ocenie i 
zmniejszaniu ryzyka oraz zarządzaniu nim, 
w certyfikowaniu, normalizacji i regulacji, 
oprócz innych zadań o ogromnym 
znaczeniu, które należy podkreślić i 
kontynuować;

Or. en

Poprawka 17
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że potrzebne jest 
uproszczenie dostępu do programów UE, 
lepsza koordynacja tych programów i 
zwiększanie ich efektu dźwigni w stosunku 
do inwestycji sektora prywatnego; 
podkreśla, że należy w pełni 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego w celu 
zwiększenia potencjału badań naukowych 
i innowacji w całej Europie;

Or. en

Poprawka 18
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11b. z zadowoleniem przyjmuje 
„europejskie partnerstwa na rzecz 
innowacji”, których celem jest zwiększenie 
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i koordynowanie inwestycji w działalność 
badawczo-rozwojową oraz lepsza 
koordynacja zamówień publicznych 
w celu przyspieszenia wprowadzania 
innowacji na rynek; podkreśla jednak, że 
polityka w zakresie zamówień publicznych 
powinna być tak zaprojektowana, aby nie 
zastępować rynku prywatnego ani też nie 
zakłócać konkurencji, lecz powodować ich 
rozwój i stymulować rozpowszechnianie 
innowacji, przy jednoczesnym 
utrzymywaniu otwartości rynków na 
ekspansję w nowych kierunkach;

Or. en

Poprawka 19
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11c. podkreśla, że innowacje i działalność 
badawczo-rozwojowa powinny być 
w głównej mierze finansowane przez 
kapitał prywatny; z zadowoleniem 
przyjmuje środki zapowiedziane przez 
Komisję w celu udoskonalenia rynku 
kapitału wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 20
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 11 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11d. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, by opracować instrumenty 
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finansowe w celu osiągnięcia znacznego 
wzrostu inwestycji prywatnych w badania 
naukowe i innowacje do 2014 r.; 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym, krajowymi pośrednikami 
finansowymi i inwestorami prywatnymi 
w celu opracowania wniosków 
regulujących kwestię krytycznych luk 
rynkowych, które obejmują kapitał 
podwyższonego ryzyka dla szybko 
rozwijających się przedsiębiorstw, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka w odniesieniu do 
inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe 
oraz pożyczki dla innowacyjnych i szybko 
rozwijających się MŚP; 

Or. en

Poprawka 21
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 11 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11e. podkreśla potrzebę usunięcia 
utrzymujących się barier stojących przed 
innowacyjnymi i dynamicznymi 
przedsiębiorstwami, poprzez np. lepszy 
dostęp do finansowania wczesnego ryzyka, 
szczególnie dla MŚP; uznaje, że 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego jest 
najważniejszym bodźcem dla 
innowacyjności w UE;

Or. en
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Poprawka 22
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 13 

Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że pogłębianie wiedzy i jej 
licznych zastosowań nie zwalnia z otwartej 
i partycypacyjnej oceny skutków tych 
zastosowań na płaszczyźnie etycznej, 
społecznej i politycznej; uczula na 
konieczność promowania kultury 
naukowej i rozpowszechniania jej w całym 
społeczeństwie;

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 13 

Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że pogłębianie wiedzy i jej 
licznych zastosowań nie zwalnia z otwartej 
i partycypacyjnej oceny skutków tych 
zastosowań na płaszczyźnie etycznej, 
społecznej i politycznej; uczula na 
konieczność promowania kultury naukowej 
i rozpowszechniania jej w całym 
społeczeństwie;

13. uważa, że pogłębianie wiedzy i jej 
licznych zastosowań nie zwalnia z otwartej 
i partycypacyjnej oceny skutków tych 
zastosowań na płaszczyźnie etycznej, 
społecznej i politycznej; uczula na 
konieczność promowania kultury naukowej 
i rozpowszechniania jej w całym 
społeczeństwie, przy jednoczesnym braniu 
pod uwagę aspektu płci;

Or. ro

Poprawka 24
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

13a. uważa, że należy podjąć kroki w celu 
wspierania inicjatyw zmierzających do 
wspierania dialogu naukowego i do 
upowszechniania wyników wśród jak 
najszerszego kręgu społeczeństwa, nie 
tylko wśród społeczności naukowej, co 
zwiększy rolę społeczeństwa 
obywatelskiego w badaniach;

Or. pt

Poprawka 25
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14a. podkreśla, że skoordynowane 
podejście na poziomie europejskim może 
okazać się racjonalne, jeżeli w drodze 
oceny wpływu można wykazać, że istnieją 
korzyści skali i zakresu oraz wartość 
dodana UE; podkreśla, że potrzebna jest 
wyraźniejsza i skuteczniejsza koordynacja 
między państwami członkowskimi 
i strategiami politycznymi UE w zakresie 
procesów badawczo-rozwojowych, aby 
unikać kosztowego powielania 
i pokrywania się działań; w związku z tym 
popiera środki mające na celu usunięcie 
przeszkód w mobilności i transgranicznej 
działalności badawczej;

Or. en
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Poprawka 26
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 14 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14b. podkreśla potrzebę opracowania 
wskaźników umożliwiających śledzenie 
postępu w dziedzinie polityki innowacji 
oraz ocenę wyników stosowanych środków 
politycznych, na wzór tablicy wyników 
Unii w zakresie badań i innowacji; 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
monitorowania postępu w zakresie 
innowacyjności w państwach 
członkowskich w ramach „europejskiego 
semestru”;

Or. en

Poprawka 27
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 14 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14c. uważa, że brak patentu UE to 
„podatek od innowacyjności”, który 
utrudnia ambitnym młodym innowatorom 
poszukiwanie partnerów do rozwijania, 
finansowania, produkowania i sprzedaży 
przełomowych innowacji; podkreśla, że 
jednolity system patentowy UE 
umożliwiłby przedsiębiorstwom mającym 
innowacyjne pomysły szybsze i tańsze 
składanie wniosków patentowych oraz 
ułatwiłby rozstrzyganie sporów, 
pozwalając Europie na rzeczywiste 
konkurowanie na światowym rynku; 
w związku z tym zachęca do ściślejszej 
współpracy w tej dziedzinie i apeluje do 
państw członkowskich, aby przyłączyły się 
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do takich wysiłków;

Or. en

Poprawka 28
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 14 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14d. podkreśla, że interoperacyjne 
standardy mogą pozytywnie przyczyniać 
się do wzrostu i konkurencyjności, 
szczególnie, gdy są tworzone przez rynek, 
a nie narzucane odgórnie; w związku 
z tym uważa, że „inteligentne” regulacje 
w formie norm mogą być kluczową siłą 
napędzającą innowacyjność, jeżeli 
regulacje i normy są proporcjonalne, 
przyszłościowe i „neutralne 
technologicznie” oraz pomyślane tak, aby 
pobudzały do dalszych innowacji;

Or. en

Poprawka 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14a. podkreśla, że w niektórych sektorach, 
takich jak zdrowie, wyniki badań 
prowadziły do innowacji, gdy tyko stan 
wiedzy naukowej na to pozwalał, 
i w związku z tym uważa, że pesymizm 
Komisji w odniesieniu do innowacji jest 
często nieuzasadniony;

Or. es
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Poprawka 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14b. zważywszy, że innowacyjność jest 
zwykle ściśle powiązana z rynkiem 
i rozwija się drogami nieformalnymi, 
uważa, że UE powinna dostroić swoje 
metody oceny tak, aby odzwierciedlały one 
fakt, że te same kryteria nie mogą być 
stosowane do oceny wszystkich dziedzin; 

Or. es

Poprawka 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14c. wzywa UE do przeprowadzenia 
analizy dotyczącej przeszkód, które sama 
UE postawiła przed rozwojem badań 
i innowacji w Europie, przez skrócenie 
czasu ważności patentów, szerokie 
rozpowszechnienie zasady ostrożności, 
nadanie formy prawnej zasadzie 
zastępowania bez żadnej konkretnej oceny 
wpływu oraz przyjęcie rozporządzenia 
„REACH” bez uwzględnienia kwestii 
jakości lub odstępstw i bez sprawdzenia 
jego potencjalnie negatywnego wpływu na 
działalność przemysłową;

Or. es
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Poprawka 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14a. z żalem zauważa, że protokoły 
dotyczące innowacji podlegają długim 
zbiurokratyzowanym procedurom 
zatwierdzania, które spowalniają 
innowacje, ograniczają konkurencyjność 
ryku UE i powstrzymują rozwój wiedzy 
naukowej w świecie medycznym, 
opóźniając korzyści dla pacjentów;

Or. en

Poprawka 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby określiły i wdrożyły 
ramy polityczne mające na celu 
pobudzenie szybkiego dostępu 
użytkowników do cennych innowacji 
w całej UE, dbając, aby najnowsze 
innowacje mogły rzeczywiście docierać do 
potencjalnych użytkowników końcowych 
w rozsądnym czasie;

Or. en

Poprawka 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 c (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

14c. podkreśla znaczenie nadania 
priorytetu przeglądowi dyrektywy 
o badaniach klinicznych w porozumieniu 
z naukowcami, aby zagwarantować 
poprawę ram regulacyjnych w odniesieniu 
do opracowywania produktów leczniczych 
i do porównywania alternatywnych terapii 
z produktami leczniczymi znajdującymi 
się w fazie badań klinicznych (zgodnie 
z konkluzjami Rady w sprawie innowacji 
i solidarności w dziedzinie produktów 
farmaceutycznych, 6 grudnia 2010 r., 
Bruksela);

Or. en

Poprawka 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14d. podkreśla, że istotne znaczenie ma 
wykorzystywanie nowej wiedzy do 
tworzenia nowych i lepszych sposobów 
zapobiegania chorobom nowotworowym, 
ich wykrywania i leczenia oraz do 
wspierania szybkich mechanizmów 
mających na celu udostępnianie tych 
odkryć pacjentom;

Or. en

Poprawka 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 e (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

14e. apeluje do Komisji Europejskiej, aby 
stosowała się do zalecenia 
sformułowanego w wyniku śródokresowej 
oceny siódmego programu ramowego 
(grupy ekspertów), w którym zwrócono się 
o rozważenie moratorium na nowe 
instrumenty do czasu wystarczającego 
rozwinięcia i odpowiedniej oceny 
instrumentów istniejących oraz 
o zatroszczenie się, aby unikać 
wprowadzającego zamieszanie mnożenia 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 14 f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

14f. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
aby przedstawiła Parlamentowi 
Europejskiemu ocenę zewnętrzną 
instrumentów innowacyjności 
utworzonych w ramach siódmego 
programu ramowego, platform, 
wspólnych europejskich inicjatyw 
technologicznych, przy czym ocena ta 
powinna obejmować działalność, 
przetargi, projekty innowacyjne i wyniki 
(jeżeli istnieją) oraz wkład ekonomiczny ze 
środków publicznych i prywatnych;

Or. en


