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Poprawka 1
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że szybki rozwój w kierunku
Unii innowacji oraz uruchomienie 
pilotażowego programu europejskich 
innowacji społecznych może mieć duży 
wpływ na wydajność i przyczynić się do
trwałego wzrostu gospodarczego, a także 
do tworzenia nowych miejsc pracy;

1. podkreśla, że postęp na rzecz Unii 
innowacji, poparty skoordynowanymi 
inicjatywami Komisji oraz zdecydowane 
zaangażowanie ze strony państw 
członkowskich stworzą nowe możliwości 
dla przedsiębiorstw, szczególnie 
innowacyjnych MŚP, a ponadto w dużej 
mierze wspierać będą tworzenie miejsc 
pracy oraz doprowadzą do nowego i 
trwałego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 2
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że szybki rozwój w kierunki 
Unii innowacji oraz uruchomienie 
pilotażowego programu europejskich 
innowacji społecznych może mieć duży 
wpływ na wydajność i przyczynić się do 
trwałego wzrostu gospodarczego, a także 
do tworzenia nowych miejsc pracy;

1. podkreśla, że europejski rynek 
wewnętrzny, stymulując konkurencyjność 
i zwiększając potencjalne zapotrzebowanie 
na innowacyjne produkty i usługi, 
korzystnie wpływa na wdrażanie
innowacji, a co za tym idzie na wzrost, 
oraz na tworzenie nowych miejsc pracy; z 
zadowoleniem przyjmuje szerokie 
strategiczne zaangażowanie Komisji 
obejmujące zarówno narzędzia oparte na 
popycie i podaży, jak również narzędzia 
przekrojowe i sektorowe;

Or. de
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Poprawka 3
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę wysunięcia przez 
Komisję obaw obywateli na pierwszy plan 
Unii innowacji i zainicjowania otwartego 
dialogu z odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami wspierającymi prawa 
obywateli;

Or. en

Poprawka 4
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że w celu polegającym na 
przeznaczaniu na badania i rozwój  3% 
PKB, 2% ma pochodzić wydatków 
prywatnych, a 1% z wydatków 
publicznych; zauważa, że wciąż jeszcze 
występują niedociągnięcia w sferze 
prywatnych wydatków na badania 
naukowe, które można zlikwidować 
jedynie przez zaadaptowanie środowiska 
regulacyjnego do potrzeb przedsiębiorstw, 
w tym MŚP; wspiera w szczególności 
działania Komisji na rzecz opracowania 
nowego głównego wskaźnika opartego na 
rzeczywistych wynikach w zakresie 
innowacji, ponieważ będzie to miało w 
większym stopniu charakter objaśniający, 
niż porównywanie wyników z celami 
numerycznymi;

Or. en
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Poprawka 5
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja zamierza udoskonalić ramowe 
warunki innowacyjności dla 
przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu 
do praw własności intelektualnej i 
rozwoju europejskiego patentu 
wspólnotowego;

Or. en

Poprawka 6
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że normalizacja powinna 
również odgrywać ważną rolę przy 
wspieraniu innowacji i ułatwianiu 
dostępu dla MŚP do nowych rynków; z 
zadowoleniem przyjmuje mający się 
wkrótce ukazać wniosek Komisji w tej 
kwestii, a szczególnie rozszerzenie 
normalizacji na usługi;

Or. en

Poprawka 7
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1a. jest przekonany, że w pokryzysowej 
Europie wszelkie strategie w zakresie 
jednolitego rynku muszą być 
formułowane w taki sposób, by zwiększać 
spójność społeczną, zapewniać 
integralność rynku i wspierać innowacje; 
wspiera inicjatywę Komisji dotyczącą 
europejskiego projektu pilotażowego w 
zakresie innowacji społecznych, który 
zapewnia powiązanie innowacyjnych idei 
dotyczących tworzenia produktów, usług i 
modeli biznesowych z potrzebami 
społecznymi obywateli oraz konsumentów 
UE i, co ważniejsze, zaspokojenie tych 
potrzeb;

Or. en

Poprawka 8
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że innowacje i kreatywność 
mają kluczowe znaczenie dla ożywienia 
gospodarczego Unii, i że nie można nie 
doceniać znaczenia przekształcania 
unijnych naukowych i technologicznych 
przełomów w nowe towary i usługi; 
oczekuje, że Komisja przydzieli 
wystarczające fundusze na badania i 
rozwój w kolejnych budżetach Unii w celu 
zagwarantowania stabilnego wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
maksymalizacji korzyści społecznych oraz 
przewagi konkurencyjnej niezbędnej 
Europie, by wyprzedzić inne duże 
gospodarki światowe;

Or. en
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Poprawka 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. wspiera gotowość Komisji do tchnięcia 
nowego ducha w zaniedbaną kwestię 
własności intelektualnej; uważa, że 
jednym ze sposobów osiągnięcia 
powyższego może być ustanowienie 
europejskiego funduszu patentowego, 
który tworzyłby kartele patentowe za 
pośrednictwem systemu licencji na 
korzyść przedsiębiorstw europejskich, a 
zwłaszcza innowacyjnych MŚP;

Or. en

Poprawka 10
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) i 
miroprzedsiębiorstwa powinny mieć 
dostęp do korzystnego finansowania
poprzez zwiększenie możliwości ich 
udziału w różnych programach
innowacyjnych; domaga się, by Komisja 
podjęła właściwe działania dla poprawy 
wdrażania unijnych programów 
finansowania, nagradzając 
przedsiębiorstwa wspierające projekty 
innowacyjne;

2. podkreśla, że prężnie rozwijające się, 
innowacyjne MŚP powinny mieć dostęp 
do korzystnego finansowania przez 
zapewnienie dostępności systemów 
gwarancji kredytowych i pożyczkowych;
dostrzega potrzebę skutecznej realizacji 
istniejących programów na szczeblu 
krajowym i unijnym i popiera ważną rolę, 
jaką odgrywają pożyczki EBI dla MŚP; 
podkreśla potrzebę poprawy sytuacji na 
europejskim rynku kapitału 
podwyższonego ryzyka przez stworzenie 
większej liczby zachęt inwestycyjnych dla 
inwestorów prywatnych, usunięcie 
przeszkód w ponadgranicznej działalności 
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funduszy kapitałowych podwyższonego 
ryzyka, ułatwienie przedsiębiorstwom 
innowacyjnym wejścia na giełdę; domaga 
się, by Komisja podjęła właściwe działania 
dla poprawy wdrażania unijnych 
programów finansowania przez 
uproszczenie skomplikowanych procedur 
zarządzania i przeznaczenie większych 
środków finansowych, w szczególności na 
program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP);

Or. de

Poprawka 11
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) i 
miroprzedsiębiorstwa powinny mieć dostęp 
do korzystnego finansowania poprzez 
zwiększenie możliwości ich udziału w 
różnych programach innowacyjnych;
domaga się, by Komisja podjęła właściwe 
działania dla poprawy wdrażania unijnych 
programów finansowania, nagradzając 
przedsiębiorstwa wspierające projekty 
innowacyjne;

2. podkreśla, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) i 
miroprzedsiębiorstwa powinny mieć dostęp 
do korzystnego finansowania poprzez 
zwiększenie możliwości ich udziału w 
różnych programach innowacyjnych;
domaga się, by Komisja podjęła właściwe 
działania dla poprawy wdrażania unijnych 
programów finansowania, w szczególności 
jeżeli chodzi o wybór odpowiednich 
przedsiębiorstw oraz ułatwienie dostępu 
do nich innowacyjnym MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwom;

Or. de

Poprawka 12
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) i 
miroprzedsiębiorstwa powinny mieć dostęp 
do korzystnego finansowania poprzez 
zwiększenie możliwości ich udziału w 
różnych programach innowacyjnych; 
domaga się, by Komisja podjęła właściwe 
działania dla poprawy wdrażania unijnych 
programów finansowania, nagradzając 
przedsiębiorstwa wspierające projekty 
innowacyjne;

2. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
stymulowania i zabezpieczenia 
finansowania badań, rozwoju i innowacji 
w UE; podkreśla w szczególności, że małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 
mikroprzedsiębiorstwa powinny mieć 
dostęp do korzystnego finansowania 
poprzez zwiększenie możliwości ich 
udziału w różnych programach 
innowacyjnych; domaga się, by Komisja 
podjęła właściwe działania dla poprawy 
wdrażania unijnych programów 
finansowania, nagradzając 
przedsiębiorstwa wspierające projekty 
innowacyjne; wyraża ubolewanie 
szczególnie z powodu braku środków 
finansowych na podstawowe instrumenty 
dla badań naukowych, innowacji i 
rozwoju, które już przyjęto, takie jak 
strategiczny plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (SET-Plan);

Or. en

Poprawka 13
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża ubolewanie, że pracownicy 
naukowi wciąż napotykają przeszkody w 
zakresie swobodnego przepływu 
pracowników, jak np. problemy z 
przenoszeniem praw emerytalnych; 
podkreśla potrzebę rozwoju systemu 
aktywnie wspierającego mobilność 
badaczy i naukowców pomiędzy 
europejskimi uniwersytetami i centrami 
akademickimi; podkreśla, że 
stymulowałoby to dzielenie się wiedzą i 
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byłoby bardzo korzystne dla innowacji i 
powstania europejskiej gospodarki opartej 
na wiedzy;

Or. en

Poprawka 14
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się o zainicjowanie 
pilotażowego europejskiego partnerstwa 
na rzecz innowacji w dziedzinie 
aktywnego i zdrowego starzenia się w celu 
zintegrowania wszystkich odnośnych 
obszarów polityki na szczeblu UE, 
zwłaszcza ochrony konsumentów i polityk 
informacyjnych, tym samym przyczyniając 
się obszernie do ogólnych celów 
partnerstwa umożliwiających obywatelom 
do 2020 r. żyć dłużej aktywnie, 
samodzielnie i w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 15
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera plan działania w 
dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany 
na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach w 
regionach miejskich i wiejskich, który to 
plan umożliwiłby tym przedsiębiorstwom 
zatrudnianie młodych ludzi;

3. przyznaje, że zharmonizowane przepisy 
dotyczące produktów na rynku 
wewnętrznym, np. w dziedzinie 
ekoinnowacji, są istotnym warunkiem dla 
wprowadzenia produktów innowacyjnych;
wzywa Komisję do starannego zbadania w 
analizach wpływu skutków dalszej 
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harmonizacji związanej z 
ekoinnowacyjnością dla pozycji 
konkurencyjnej, miejsc pracy i 
środowiska, jak również do uwzględnienia 
potrzeb MŚP;

Or. de

Poprawka 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera plan działania w 
dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany 
na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach w 
regionach miejskich i wiejskich, który to 
plan umożliwiłby tym przedsiębiorstwom 
zatrudnianie młodych ludzi;

skreślony

Or. en

Poprawka 17
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera plan działania w 
dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany 
na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach w 
regionach miejskich i wiejskich, który to 
plan umożliwiłby tym przedsiębiorstwom 
zatrudnianie młodych ludzi;

3. zdecydowanie popiera plan działania w 
dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany 
na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach w 
regionach miejskich i wiejskich, który to 
plan umożliwiłby tym przedsiębiorstwom 
zatrudnianie młodych ludzi; podkreśla, że 
innowacje w zakresie technologii 
ekologicznych stanowią okazję do 
przyspieszenia przejścia na bardziej 
zrównoważoną gospodarkę i wspierają 
tworzenie miejsc pracy; podkreśla, że 
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wysoki poziom standardów społecznych, 
środowiskowych i w zakresie ochrony 
konsumentów zachęci przedsiębiorstwa do 
działania w tym kierunku;

Or. en

Poprawka 18
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera plan działania w 
dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany 
na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach w 
regionach miejskich i wiejskich, który to 
plan umożliwiłby tym przedsiębiorstwom
zatrudnianie młodych ludzi;

3. zdecydowanie popiera plan działania w 
dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany 
na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach w 
miejskich, wiejskich oraz oddalonych 
regionach, ukierunkowany na pozytywne 
zaangażowanie tych przedsiębiorstw przez 
sektor publiczny w rozwój innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz świadczenia usług 
publicznych;

Or. en

Poprawka 19
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera plan działania w 
dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany 
na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach w 
regionach miejskich i wiejskich, który to 
plan umożliwiłby tym przedsiębiorstwom 
zatrudnianie młodych ludzi;

3. zwraca się do Komisji, aby przy 
opracowywaniu ostatecznej wersji aktu 
prawnego w sprawie jednolitego rynku 
rozważyła włączenie strategii na rzecz 
utworzenia zrównoważonego jednolitego 
rynku w oparciu o art. 11 TFUE poprzez 
rozwijanie gospodarki, która sprzyjałaby 
integracji, była niskoemisyjna, 
ekologiczna i oparta na wiedzy, w tym za 
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pośrednictwem środków intensyfikujących 
badania i rozwój oraz innowacje w 
obszarze czystszych technologii; 
zdecydowanie popiera plan działania w 
dziedzinie ekoinnowacji skoncentrowany 
na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach w 
regionach miejskich i wiejskich, który to 
plan umożliwiłby tym przedsiębiorstwom 
zatrudnianie młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia programów UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji w celu 
zwiększenia możliwości udziału 
przedsiębiorstw w projektach 
finansowanych przez UE;

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia programów UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji w celu 
zwiększenia możliwości udziału 
przedsiębiorstw w projektach 
finansowanych przez UE; podkreśla 
konieczność wzmocnienia możliwości 
MŚP, jeśli chodzi o sporządzanie 
projektów i pisanie wniosków, łącznie z 
pomocą techniczną i odpowiednimi 
programami edukacyjnymi;

Or. en

Poprawka 21
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia programów UE w dziedzinie 

4. podkreśla, że ważne jest uproszczenie
programów UE w dziedzinie badań 
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badań naukowych i innowacji w celu
zwiększenia możliwości udziału
przedsiębiorstw w projektach 
finansowanych przez UE;

naukowych i innowacji oraz ograniczenie 
biurokratycznego charakteru procedury 
ubiegania się o finansowanie w celu
wzmocnienia zachęt dla przedsiębiorstw 
do udziału w projektach finansowanych 
przez UE;

Or. de

Poprawka 22
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia programów UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji w celu 
zwiększenia możliwości udziału 
przedsiębiorstw w projektach 
finansowanych przez UE;

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia programów UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji w celu 
zwiększenia możliwości udziału 
przedsiębiorstw w projektach 
finansowanych przez UE; zauważa, że 
uproszczone procedury pozwolą na 
skuteczne i wydajne korzystanie z 
funduszy publicznych i uniknięcie 
wydawania zasobów na złożone przepisy, 
obciążenia administracyjne i 
nieproporcjonalne kontrole;

Or. en

Poprawka 23
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia programów UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji w celu 
zwiększenia możliwości udziału 

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia procedur administracyjnych 
w zakresie składania wniosków 
dotyczących programów UE w dziedzinie
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przedsiębiorstw w projektach 
finansowanych przez UE;

badań naukowych i innowacji w celu 
zwiększenia możliwości udziału 
przedsiębiorstw w projektach 
finansowanych przez UE;

Or. en

Poprawka 24
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia programów UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji w celu 
zwiększenia możliwości udziału 
przedsiębiorstw w projektach
finansowanych przez UE;

4. podkreśla, że ważne jest przyspieszenie 
uproszczenia programów UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji w celu 
zapewnienia przedsiębiorstwom – o ile jest 
to konieczne –  lepszego dostępu do
finansowanych przez UE projektów, przy 
czym należy traktować te środki jak 
kredyty, które w przypadku odniesienia 
sukcesu są zwracane;

Or. nl

Poprawka 25
Mitro Repo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie sprawnie 
funkcjonującego patentu wspólnotowego 
dla tworzenia rynku wewnętrznego w 
zakresie badań i innowacji, a także 
znaczenie normalizacji dla rozwoju 
innowacyjnych produktów;

Or. en
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Poprawka 26
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie alternatywnych 
źródeł finansowania dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw zaangażowanych w 
badania i rozwój, w szczególności dla 
finansowania projektów 
ukierunkowanych na wprowadzanie 
wyników badań i rozwoju na rynek we 
współpracy z uniwersytetami i centrami 
akademickimi; w szczególności wspiera 
utworzenie paneuropejskich 
instrumentów w zakresie kapitału 
podwyższonego ryzyka w celu złączenia 
inwestycji publicznych i prywatnych, 
stworzenia bardziej efektywnych 
warunków finansowania innowacyjnych 
MŚP i o wysokim potencjale wzrostu oraz 
zachęca Komisję do współpracy z EBI, 
EFI oraz organami eksperckimi państw 
członkowskich w celu priorytetowego 
realizowania tych działań;

Or. en

Poprawka 27
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się, by Komisja wspierała 
wysiłki sektora publicznego zmierzające 
do przyjęcia innowacyjnego podejścia, 
przy wykorzystaniu nowych technologii i 
procedur oraz upowszechnianiu 

5. domaga się, by Komisja wspierała 
wysiłki sektora publicznego zmierzające 
do przyjęcia innowacyjnego podejścia, 
przy wykorzystaniu nowych technologii i 
procedur, np. w dziedzinie administracji 
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najlepszych rozwiązań w administracji 
publicznej, które pozwolą ograniczyć 
biurokrację i obejmą strategie polityczne 
stawiające obywatela w centrum uwagi;

elektronicznej, oraz upowszechnianiu 
najlepszych rozwiązań w administracji 
publicznej, które pozwolą ograniczyć 
biurokrację i obejmą strategie polityczne 
stawiające obywatela w centrum uwagi;

Or. de

Poprawka 28
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się, by Komisja wspierała 
wysiłki sektora publicznego zmierzające 
do przyjęcia innowacyjnego podejścia, 
przy wykorzystaniu nowych technologii i 
procedur oraz upowszechnianiu 
najlepszych rozwiązań w administracji 
publicznej, które pozwolą ograniczyć
biurokrację i obejmą strategie polityczne 
stawiające obywatela w centrum uwagi;

5. domaga się, by Komisja i państwa 
członkowskie wspierały wysiłki sektora 
publicznego zmierzające do przyjęcia 
innowacyjnego podejścia w sprawie 
administracji elektronicznej, jak np. 
elektroniczne usługi zdrowotne i 
elektroniczne zamówienia publiczne oraz 
zachęca administracje publiczne do 
pełnego wykorzystywania nowych 
technologii i procedur oraz 
upowszechniania tych najlepszych 
rozwiązań w administracji publicznej 
celem ograniczenia biurokracji i objęcia  
strategii politycznych ukierunkowanych 
na obywateli i konsumentów;

Or. en

Poprawka 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się, by Komisja wspierała 
wysiłki sektora publicznego zmierzające 

5. domaga się, by Komisja wspierała 
wysiłki sektora publicznego zmierzające 
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do przyjęcia innowacyjnego podejścia, 
przy wykorzystaniu nowych technologii i 
procedur oraz upowszechnianiu
najlepszych rozwiązań w administracji 
publicznej, które pozwolą ograniczyć 
biurokrację i obejmą strategie polityczne 
stawiające obywatela w centrum uwagi;

do przyjęcia innowacyjnego podejścia i 
uruchomiła w ustalonym czasie nowy 
program badań w dziedzinie innowacji w 
sektorze publicznym, tak aby określić 
najlepsze technologie i procedury i 
upowszechniać najlepsze rozwiązania w 
administracji publicznej, które pozwolą 
ograniczyć biurokrację i obejmą strategie 
polityczne stawiające obywatela w centrum 
uwagi;

Or. it

Poprawka 30
Mitro Repo

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

podkreśla znaczenie sektora publicznego 
w odniesieniu do dawania przykładu w 
promowaniu transgranicznych zamówień 
publicznych i wspierania zaufania 
publicznego do wewnętrznego rynku 
cyfrowego;

Or. en

Poprawka 31
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały do korzystania 
z zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; wzywa w szczególności Komisję do 
nadanie większej przejrzystości odnośnym 

6. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały do korzystania 
z zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; wzywa w szczególności Komisję do 
nadanie większej przejrzystości odnośnym 
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przepisom oraz umożliwienia instytucjom 
zamawiającym we wszystkich sektorach 
korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych;

przepisom oraz umożliwienia instytucjom 
zamawiającym we wszystkich sektorach 
korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych; wzywa również 
Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania włączenia kryteriów 
społecznych, środowiskowych, w zakresie 
sprawiedliwego handlu i innowacji do 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 32
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały do korzystania 
z zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; wzywa w szczególności Komisję do 
nadanie większej przejrzystości odnośnym 
przepisom oraz umożliwienia instytucjom 
zamawiającym we wszystkich sektorach 
korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych;

6. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały do korzystania 
z zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; wzywa w szczególności Komisję do 
nadania większej przejrzystości, jako część 
ogólnego przeglądu ram prawnych 
zamówień publicznych, odnośnym 
przepisom i ich uproszczenia oraz 
umożliwienia instytucjom zamawiającym 
we wszystkich sektorach korzystania z 
zamówień przedkomercyjnych;

Or. en

Poprawka 33
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. nawołuje Komisję i państwa 6. uważa, że istnieje znaczny, 



PE458.836v02-00 20/28 AM\859447PL.doc

PL

członkowskie, by zachęcały do korzystania 
z zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; wzywa w szczególności Komisję do 
nadanie większej przejrzystości odnośnym
przepisom oraz umożliwienia instytucjom 
zamawiającym we wszystkich sektorach
korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych;

niewykorzystany potencjał w zakresie 
promowania innowacji poprzez 
zamówienia publiczne; nawołuje zatem 
Komisję i państwa członkowskie, by 
zachęcały do korzystania z 
elektronicznych zamówień publicznych, a 
w szczególności do wykorzystywania 
zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; podkreśla, że MŚP powinny być 
bardziej aktywnie włączone w proces 
wypracowywania nowych i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie świadczenia usług 
publicznych, w tym usług społecznych i 
środowiskowych; wzywa w szczególności 
Komisję do uproszczenia, a w razie 
konieczności, wprowadzenia większej 
elastyczności do odnośnych przepisów 
dotyczących pomocy państwa i zamówień 
publicznych w celu umożliwienia 
instytucjom zamawiającym lepszego
korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych jako narzędzia 
wspierającego innowacje;

Or. en

Poprawka 34
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały do korzystania 
z zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; wzywa w szczególności Komisję do 
nadanie większej przejrzystości odnośnym 
przepisom oraz umożliwienia instytucjom 
zamawiającym we wszystkich sektorach 
korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych;

6. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały do korzystania 
z zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; wzywa w szczególności Komisję do 
nadanie większej przejrzystości odnośnym 
przepisom, by przy zachowaniu 
obowiązujących zasad konkurencyjności 
wspierać instytucje zawierające w 
przejrzystym korzystaniu z zamówień 
przedkomercyjnych;
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Or. de

Poprawka 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały do korzystania 
z zamówień przedkomercyjnych jako 
integralnej części strategii innowacyjnej 
UE; wzywa w szczególności Komisję do 
nadanie większej przejrzystości odnośnym 
przepisom oraz umożliwienia instytucjom 
zamawiającym we wszystkich sektorach 
korzystania z zamówień 
przedkomercyjnych;

6. nawołuje Komisję, państwa 
członkowskie oraz organy lokalne i 
regionalne, by zachęcały do korzystania z 
zamówień przedkomercyjnych, także 
wspólnych zamówień i zamówień w formie 
elektronicznej, przy poświęcaniu zawsze 
uwagi poszanowaniu zasad ochrony 
danych, jako integralnej części strategii 
innowacyjnej UE oraz ze szczególnym 
odniesieniem do tych zamówień, które są 
wynikiem partnerstw na rzecz innowacji i 
wzywa w szczególności Komisję do 
nadania większej przejrzystości odnośnym 
przepisom poprzez dostarczenie 
wytycznych umożliwiających instytucjom 
publicznym we wszystkich sektorach jak 
najlepsze korzystanie z zamówień 
przedkomercyjnych;

Or. it

Poprawka 36
Mitro Repo

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję Europejską do 
przedłożenia wniosków legislacyjnych 
niezbędnych do utworzenia do 2015 r. w 
pełni funkcjonującego cyfrowego 
jednolitego rynku, ponieważ poprawiłoby 
to w znacznej mierze warunki ramowe dla 
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innowacji;  podkreśla, że inicjatywy 
muszą być ambitne szczególnie w 
kluczowych obszarach, takich jak prawa 
autorskie, opłaty za kopiowanie do użytku 
prywatnego, handel elektroniczny, w tym 
polityka konsumencka w zakresie handlu 
elektronicznego oraz korzystanie z  
informacji sektora publicznego;

Or. en

Poprawka 37
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. zdecydowanie popiera program 
Komisji dotyczący badań na rzecz 
innowacji w dziedzinie drobnej 
przedsiębiorczości (SBIR) mający na celu 
określenie wyzwań w zakresie technologii, 
przed którymi stoi sektor publiczny, a 
także finansowanie projektów badawczo-
rozwojowych z myślą o opracowaniu 
nowych rozwiązań zarówno dla starych 
jak i nowych problemów; wzywa Komisję 
o przyznanie tej sprawie najwyższego 
priorytetu;

Or. en

Poprawka 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia realizacji 

skreślony
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strategii oraz podjęcia otwartego dialogu 
mającego na celu zapobieżenie wysokim 
cenom, zwłaszcza podstawowych dóbr i 
usług, na rynku wewnętrznym oraz 
wspieranie innowacyjnych produktów, nie 
szkodząc przy tym zarobkom.

Or. en

Poprawka 39
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia realizacji 
strategii oraz podjęcia otwartego dialogu 
mającego na celu zapobieżenie wysokim 
cenom, zwłaszcza podstawowych dóbr i 
usług, na rynku wewnętrznym oraz 
wspieranie innowacyjnych produktów, nie 
szkodząc przy tym zarobkom.

7. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do zdecydowania się na 
realizację planu działań mającego na celu 
zapobieżenie wysokim cenom, zwłaszcza 
podstawowych dóbr i usług, na rynku 
wewnętrznym oraz wspieranie 
innowacyjnych produktów, nie szkodząc 
przy tym zarobkom.

Or. de

Poprawka 40
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia realizacji 
strategii oraz podjęcia otwartego dialogu 
mającego na celu zapobieżenie wysokim 
cenom, zwłaszcza podstawowych dóbr i 
usług, na rynku wewnętrznym oraz 
wspieranie innowacyjnych produktów, nie 
szkodząc przy tym zarobkom.

7. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do przyznania 
sfinalizowaniu jednolitego rynku, w tym 
działaniom wspierającym cyfrowy 
jednolity rynek, centralnej roli w polityce 
innowacyjności, ponieważ zapewni to 
bardziej konkurencyjne ceny dla 
konsumentów, będzie wspierać rozwój 
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innowacyjnych produktów, stymulować 
tworzenie miejsc pracy w UE oraz tworzyć 
nowe możliwości wzrostu UE na rynkach 
pionierskich;

Or. en

Poprawka 41
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia realizacji 
strategii oraz podjęcia otwartego dialogu 
mającego na celu zapobieżenie wysokim 
cenom, zwłaszcza podstawowych dóbr i 
usług, na rynku wewnętrznym oraz 
wspieranie innowacyjnych produktów, nie 
szkodząc przy tym zarobkom.

skreślony

Or. de

Poprawka 42
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia realizacji 
strategii oraz podjęcia otwartego dialogu 
mającego na celu zapobieżenie wysokim 
cenom, zwłaszcza podstawowych dóbr i 
usług, na rynku wewnętrznym oraz 
wspieranie innowacyjnych produktów, nie 
szkodząc przy tym zarobkom.

7. nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia realizacji 
strategii oraz podjęcia otwartego dialogu 
mającego na celu zapobieżenie wysokim 
cenom, zwłaszcza podstawowych dóbr i 
usług, na rynku wewnętrznym oraz 
wspieranie innowacyjnych produktów, 
usług i modeli biznesowych, aby poprawić 
w ten sposób konkurencyjność Unii 
Europejskiej.
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Or. nl

Poprawka 43
Catherine Soullie

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że należy zwiększyć 
finansowanie publiczne innowacji; z tego 
względu zachęca Komisję do dokonania 
przeglądu przepisów mających 
zastosowanie do pomocy państwa, w tym 
do większego uelastycznienia limitu 50% 
dla publicznego współfinansowania;

Or. en

Poprawka 44
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że przedsiębiorstwa w fazie 
rozpoczynania działalności nie mają 
dostępu do finansowania; z tego względu 
zwraca się do Komisji o przeanalizowanie 
możliwości utworzenia europejskiego 
funduszu kapitału podwyższonego ryzyka, 
który byłby w stanie inwestować na 
wczesnym etapie w „słuszność koncepcji” 
oraz rozwój przedsiębiorstw jeszcze przed 
inwestycją komercyjną;

Or. en



PE458.836v02-00 26/28 AM\859447PL.doc

PL

Poprawka 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 a. wzywa państwa członkowskie do 
zmodernizowania ich systemów edukacji, 
zwłaszcza w dziedzinie naukowej; zachęca 
do rozważenia bardziej zaawansowanych 
partnerstw wśród przedsiębiorstw i 
uniwersytetów z myślą o tym, by 
kompetencje zdobywane w czasie studiów 
odpowiadały jak najlepiej potrzebom 
różnych sektorów działalności; podkreśla, 
że istotne znaczenie ma doprowadzenie do 
zwiększenia atrakcyjności europejskich 
placówek szkolnictwa wyższego dla 
naukowców i popiera w tym kontekście 
utrwalenie europejskich stypendiów 
„Marie Curie”, które odgrywają istotną 
rolę pod względem promowania 
mobilności badaczy w Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla konieczność przyspieszenia i 
unowocześnienia ustanawiania 
standardów w celu większego ułatwienia 
interoperacyjności i wspierania innowacji 
na szybko rosnących rynkach światowych;

Or. en
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Poprawka 47
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego przyjęcia w 
ramach wzmocnionej współpracy patentu 
UE i europejskiego systemu sądowego 
rozstrzygania sporów patentowych;

Or. de

Poprawka 48
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszoną 
przez Komisję inicjatywę dotyczącą 
przyspieszenia i unowocześnienia procesu 
tworzenia norm europejskich, w
szczególności dopasowania ich do 
specyficznej dynamiki sektora IKT i 
poprawy dostępu MŚP do tych norm;

Or. de

Poprawka 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie zrealizowania 
sprawnie funkcjonującej europejskiej 
przestrzeni badawczej do 2014 r. poprzez 
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ustanowienie nadrzędnej struktury 
zarządzania, stopniowe dostosowywanie 
programów krajowych, usprawnianie 
przepisów administracyjnych i zwiększenie 
transgranicznej mobilności pracowników 
naukowych;

Or. en


