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Poprawka 1
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że badania naukowe i 
innowacje to kluczowe aspekty walki z 
wyzwaniami światowymi oraz że 
najskuteczniejsze działania w dziedzinie 
innowacji podejmowane są na szczeblu 
regionalnym;

1. jest przekonany, że badania naukowe i 
innowacje to kluczowe aspekty walki z 
wyzwaniami światowymi oraz że 
najskuteczniejsze działania w dziedzinie 
innowacji podejmowane są na szczeblu
krajowym, regionalnym lub lokalnym;

Or. en

Poprawka 2
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że badania naukowe i 
innowacje to kluczowe aspekty walki z 
wyzwaniami światowymi oraz że
najskuteczniejsze działania w dziedzinie 
innowacji podejmowane są na szczeblu 
regionalnym;

1. jest przekonany, że badania naukowe i 
innowacje to kluczowe aspekty walki z 
wyzwaniami światowymi oraz że działania 
w dziedzinie innowacji mogą być
podejmowane z dobrym skutkiem na 
szczeblu regionalnym;

Or. de

Poprawka 3
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że badania naukowe i 
innowacje, zwłaszcza w dziedzinie 
opracowywania technologii 
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych, a 
także oszczędności energii mają kapitalne 
znaczenie w kwestii walki z globalnymi 
wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu i 
gwarancja podaży energii, a także 
poprawy konkurencyjności na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

Or. el

Poprawka 4
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do dołożenia starań, 
aby będący w opracowaniu akt prawny w 
zakresie innowacji został sporządzony z 
myślą o wzmocnieniu wzajemnego 
oddziaływania pomiędzy funduszami 
strukturalnymi oraz programami 
ramowymi na rzecz badań naukowych i 
innowacji (PR7 i CIP);

Or. en

Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. jest przekonany, że główne możliwości 
wzajemnego oddziaływania mogą 
wywodzić się z tematycznego uzupełniania 
się poszczególnych programów 
nastawionych na technologię lub 
konkretny sektor opracowywanych na 
szczeblu europejskim i regionalnym;

Or. en

Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla konieczność długofalowego 
planowania na szczeblu regionalnym w 
celu osiągnięcia efektu wzajemnego 
oddziaływania, przykładowo poprzez 
zastosowanie jednego instrumentu (np. 
PR7) jako działania przygotowawczego 
dla szerszej inwestycji infrastrukturalnej 
(finansowanej przykładowo z funduszy 
strukturalnych);

Or. en

Poprawka 7
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję do zagwarantowania, 
że regionalne programy operacyjne w 
ramach funduszy strukturalnych 
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przeznaczać będą wystarczające środki 
finansowe na utrzymanie i dalszy rozwój 
„regionalnych ram strategicznych dla 
badań naukowych i innowacji”;

Or. en

Poprawka 8
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że wpływ tych 
funduszy można dalej poprawić poprzez 
wykorzystanie uzupełniające i lepszą 
koordynację polityki regionalnej w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
zarówno na szczeblu unijnym, jak i 
regionalnym;

3. jest przekonany, że wpływ tych 
funduszy można dalej poprawić poprzez 
wykorzystanie uzupełniające i lepszą 
koordynację polityki regionalnej w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
zarówno na szczeblu unijnym, jak i 
regionalnym oraz wzywa Komisję do 
zwrócenia szczególnej uwagi na taką 
koordynację;

Or. de

Poprawka 9
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że wpływ tych 
funduszy można dalej poprawić poprzez 
wykorzystanie uzupełniające i lepszą 
koordynację polityki regionalnej w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
zarówno na szczeblu unijnym, jak i
regionalnym;

3. jest przekonany, że wpływ tych 
funduszy można dalej poprawić poprzez 
wykorzystanie uzupełniające i lepszą 
koordynację polityki w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, zarówno na 
szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym
i lokalnym;

Or. en
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Poprawka 10
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że wpływ tych 
funduszy można dalej poprawić poprzez 
wykorzystanie uzupełniające i lepszą 
koordynację polityki regionalnej w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
zarówno na szczeblu unijnym, jak i
regionalnym;

3. jest przekonany, że wpływ tych 
funduszy można dalej poprawić poprzez 
wykorzystanie uzupełniające i lepszą 
koordynację polityki regionalnej w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
zarówno na szczeblu unijnym, regionalnym
i lokalnym;

Or. el

Poprawka 11
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję - pracując 
jednocześnie nad wzmocnieniem 
wzajemnego oddziaływania - do 
uproszczenia zabiegów biurokratycznych 
związanych z programami ramowymi w 
dziedzinie badań naukowych (PR7) i 
innowacji (CIP) w celu wzmocnienia 
efektu synergii z funduszami 
strukturalnymi;

Or. en
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Poprawka 12
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest przekonany, że potrzebne są dalsze 
środki w celu przygotowania gruntu pod 
skuteczną współpracę ponadnarodową, w 
szczególności opracowanie spójnych 
regionalnych i krajowych strategii 
osiągnięcia synergii;

Or. en

Poprawka 13
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. jest przekonany, że zobowiązanie ze 
strony przywódców politycznych jest 
zarówno podstawowym warunkiem 
spójności polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz narzędziem 
do jej osiągnięcia;

Or. en

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że stworzenie strategicznych 
ram politycznych w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji pozwala 
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zagwarantować spójność poszczególnych 
strategii politycznych z krajowymi celami i 
priorytetami w dziedzinie rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

Or. en

Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. jest przekonany, że należy opracować 
procedury wykonawcze oraz mechanizmy 
nadzoru w celu zagwarantowania 
dostosowania strategii politycznych w 
miarę postępu, zdobywania nowych 
informacji oraz zmieniających się 
okoliczności;

Or. en

Poprawka 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. jest zdania, że kultura administracyjna 
wspierająca współpracę międzysektorową 
oraz trwały dialog pomiędzy różnymi 
władzami przyczynia się do wzmocnienia 
spójności politycznej;

Or. en
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Poprawka 17
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. biorąc pod uwagę fakt, że organy 
wdrażające dane instrumenty UE to 
organy funkcjonujące na różnych 
szczeblach (ponadnarodowym, krajowym 
lub niższym) oraz fakt, że podstawą ich 
działalności jest odmienna filozofia (np. 
spójność a doskonałość), jest przekonany, 
że zagwarantowanie spójności 
konkretnych strategii politycznych 
stanowi poważne wyzwanie, zwłaszcza „w 
terenie”, gdzie instrumenty UE mieszają 
się z krajowymi i regionalnymi 
działaniami politycznymi;

Or. en

Poprawka 18
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznając, że dziedziny zainteresowania, 
mechanizmy i administracja programów 
wspólnotowych, takich jak SF, PR7 i 
program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP), różnią się, twierdzi, że 
różne reguły, procedury i praktyki 
niepotrzebnie utrudniają skuteczną 
realizację; domaga się bardziej 
zharmonizowanego podejścia, lepszej 
koordynacji i aktywniejszej wymiany 
informacji pomiędzy poszczególnymi 
programami; wzywa Komisję do pełnienia 
funkcji czynnika ułatwiającego oraz 
oferowania wspólnych wskazówek 

4. uznając, że dziedziny zainteresowania, 
mechanizmy i administracja programów 
wspólnotowych, takich jak SF, PR7 i 
program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP), różnią się, twierdzi, że 
różne reguły, procedury i praktyki 
niepotrzebnie utrudniają skuteczną 
realizację; domaga się bardziej 
zharmonizowanego podejścia (do reguł 
kwalifikowalności, standardowych 
kosztów jednostkowych, ryczałtów itp.),
lepszej koordynacji (harmonogramów 
zaproszeń do składania ofert, tematów 
oraz typów zaproszeń itp.) i aktywniejszej 
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dotyczących wspólnotowych możliwości 
finansowania za pomocą not 
wyjaśniających ex-ante;

wymiany informacji pomiędzy 
poszczególnymi programami; dostrzega 
wyraźną potrzebę dodatkowej wiedzy 
fachowej na szczeblu lokalnym dotyczącej 
stosowania funduszy wspólnotowych, 
procedur administracyjnych oraz 
finansowych, gospodarowania 
funduszami oraz inżynierii finansowej; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
pełnienia funkcji czynnika ułatwiającego 
oraz oferowania wspólnych wskazówek 
dotyczących wspólnotowych możliwości 
finansowania za pomocą not 
wyjaśniających ex-ante;

Or. en

Poprawka 19
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznając, że dziedziny zainteresowania, 
mechanizmy i administracja programów 
wspólnotowych, takich jak SF, PR7 i 
program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP), różnią się, twierdzi, że 
różne reguły, procedury i praktyki 
niepotrzebnie utrudniają skuteczną 
realizację; domaga się bardziej 
zharmonizowanego podejścia, lepszej 
koordynacji i aktywniejszej wymiany 
informacji pomiędzy poszczególnymi 
programami; wzywa Komisję do pełnienia 
funkcji czynnika ułatwiającego oraz 
oferowania wspólnych wskazówek 
dotyczących wspólnotowych możliwości 
finansowania za pomocą not 
wyjaśniających ex-ante;

4. uznając, że dziedziny zainteresowania, 
mechanizmy i administracja programów 
wspólnotowych, takich jak SF, PR7 i 
program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP), różnią się, twierdzi, że 
różne reguły, procedury i praktyki mogą
niepotrzebnie utrudnić skuteczną 
realizację; domaga się lepszej koordynacji i 
aktywniejszej wymiany informacji 
pomiędzy poszczególnymi programami; 
wzywa Komisję do pełnienia funkcji 
czynnika ułatwiającego oraz oferowania 
wspólnych wskazówek dotyczących 
wspólnotowych możliwości finansowania 
za pomocą not wyjaśniających ex-ante;

Or. en
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Poprawka 20
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji Europejskiej z 
wnioskiem o włączenie analizy 
wzajemnych relacji z innymi 
instrumentami do badań oceny na temat 
każdego z tych trzech instrumentów w 
celu umożliwienia oferowania wspólnych 
wskazówek;

Or. en

Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest przekonany, że osiągnięcie 
potencjalnego efektu synergii, 
eliminowanie luk oraz unikanie 
zazębiania się finansowania dostępnego z 
trzech instrumentów unijnych (SF, PR7 
oraz CIP) uzależnione będzie od 
skuteczności oddolnych procesów 
strategicznych na szczeblu regionalnym 
lub krajowym (w zależności od rozmiaru i 
stopnia decentralizacji państw 
członkowskich);

Or. en
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Poprawka 22
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę, że rzeczywisty efekt 
synergii z punktu widzenia 
bezpośredniego beneficjenta 
finansowania uzależniony jest od 
zdolności organizacyjnej i strategicznej 
tego beneficjenta do połączenia wsparcia 
uzyskanego z różnych instrumentów UE; 
wzywa podmioty regionalne do stworzenia 
strategii regionalnych mogących ułatwić 
łączenie finansowania;  zwraca się w 
związku z tym do Komisji z wnioskiem o 
dokonanie oceny możliwości zapewnienia 
dodatkowego wsparcia ekspertów w 
postaci „podręcznika dla użytkownika”, a 
także sposobów wymiany godnych 
naśladowania wzorców;

Or. en

Poprawka 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. choć pewna liczba regionów 
dysponuje rzeczywistymi możliwościami 
skorzystania z efektu synergii pomiędzy 
programami, zwraca się do Komisji o 
poprawę analizy na szczeblu lokalnym 
potencjału i potrzeb w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, szczególnie 
poprzez poprawę dostępnych danych 
statystycznych i jakościowych;

Or. en
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Poprawka 24
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa władze regionalne do lepszego 
wykorzystywania SF w celu stworzenia w 
swych regionach lepszych możliwości 
badawczych, naukowych i innowacyjnych, 
co umożliwi im uczestniczenie w unijnych 
działaniach badawczych i innowacyjnych; 
zachęca regiony do ustalenia priorytetów w 
dziedzinie R&D uzupełniających w 
stosunku do priorytetów PR7;

5. wzywa władze regionalne do lepszego 
wykorzystywania SF w celu stworzenia w 
swych regionach lepszych możliwości 
badawczych, naukowych i innowacyjnych
- przy zwróceniu szczególnej uwagi na 
innowacje ekologiczne, które utorują 
drogę kolejnej rewolucji przemysłowej -
umożliwiając im w ten sposób
uczestniczenie w unijnych działaniach 
badawczych i innowacyjnych; zachęca 
regiony do ustalenia priorytetów w 
dziedzinie R&D uzupełniających w 
stosunku do priorytetów PR7;

Or. de

Poprawka 25
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa władze regionalne do lepszego 
wykorzystywania SF w celu stworzenia w 
swych regionach lepszych możliwości 
badawczych, naukowych i innowacyjnych, 
co umożliwi im uczestniczenie w unijnych 
działaniach badawczych i innowacyjnych; 
zachęca regiony do ustalenia priorytetów w 
dziedzinie R&D uzupełniających w 
stosunku do priorytetów PR7;

5. wzywa państwa członkowskie i władze 
regionalne lub lokalne do lepszego 
wykorzystywania SF w celu stworzenia w 
swych regionach lepszych możliwości 
badawczych, naukowych i innowacyjnych, 
co umożliwi im uczestniczenie w unijnych 
działaniach badawczych i innowacyjnych; 
zachęca państwa członkowskie oraz tam, 
gdzie ma to zastosowanie, władze 
regionalne lub lokalne, do ustalenia 
priorytetów w dziedzinie R&D oraz - w
stosownych przypadkach - do 
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zagwarantowania, aby miały one 
charakter uzupełniający w stosunku do 
priorytetów PR7;

Or. en

Poprawka 26
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa władze regionalne do lepszego 
wykorzystywania SF w celu stworzenia w 
swych regionach lepszych możliwości 
badawczych, naukowych i innowacyjnych, 
co umożliwi im uczestniczenie w unijnych 
działaniach badawczych i innowacyjnych; 
zachęca regiony do ustalenia priorytetów w 
dziedzinie R&D uzupełniających w 
stosunku do priorytetów PR7;

5. wzywa władze regionalne do lepszego 
wykorzystywania SF w celu stworzenia w 
swych regionach lepszych możliwości
badawczych, naukowych i innowacyjnych,
przykładowo poprzez zapewnienie 
infrastruktury do badań naukowych, co 
umożliwi im uczestniczenie w unijnych 
działaniach badawczych i innowacyjnych; 
zachęca regiony do ustalenia priorytetów w 
dziedzinie R&D uzupełniających w 
stosunku do priorytetów PR7;

Or. en

Poprawka 27
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera silniejszą współpracę pomiędzy 
krajowymi punktami kontaktowymi w 
dziedzinie PR7, kierownikami programów 
R&D oraz regionalnymi agencjami 
innowacyjnymi, która pozwoli na 
finansowanie z różnych źródeł różnych 
aspektów lub faz projektów badawczych i 
innowacyjnych;

6. popiera silniejszą współpracę pomiędzy 
krajowymi punktami kontaktowymi w 
dziedzinie PR7, kierownikami programów 
R&D oraz regionalnymi agencjami 
innowacyjnymi, która pozwoli na 
finansowanie z różnych źródeł różnych 
aspektów lub faz projektów badawczych i 
innowacyjnych; sugeruje nawiązanie 
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ściślejszej współpracy pomiędzy siecią 
Enterprise Europe Network a organami 
zarządzającymi funduszy strukturalnych, 
a także stworzenie bliższych powiązań 
pomiędzy inicjatywą pionierskich rynków, 
platformami technologicznymi oraz 
regionalnymi programami 
technologicznymi;

Or. en

Poprawka 28
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera silniejszą współpracę pomiędzy 
krajowymi punktami kontaktowymi w 
dziedzinie PR7, kierownikami programów 
R&D oraz regionalnymi agencjami 
innowacyjnymi, która pozwoli na 
finansowanie z różnych źródeł różnych 
aspektów lub faz projektów badawczych i 
innowacyjnych;

6. popiera silniejszą współpracę pomiędzy 
krajowymi punktami kontaktowymi w 
dziedzinie PR7, kierownikami programów 
R&D oraz agencjami innowacyjnymi, 
która pozwoli na finansowanie z różnych 
źródeł różnych aspektów lub faz projektów 
badawczych i innowacyjnych;

Or. en

Poprawka 29
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest przekonany, że zdecydowane 
podejście strategiczne popierające 
partnerstwa regionalne pomiędzy 
przedsiębiorstwami, uniwersytetami oraz 
instytutami badawczymi w konkretnych 
dziedzinach (tworzenie grup) przyniosłoby 
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korzyści innowacjom na szczeblu 
lokalnym; w związku z tym podkreśla 
znaczenie nowych społeczności wiedzy i 
innowacji tworzonych w ramach 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii łączących czołowe 
europejskie zgrupowania regionalne 
ukierunkowane na wiedzę;

Or. en

Poprawka 30
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że niedozwolone jest 
finansowanie mieszane pochodzące z
funduszy strukturalnych i programów 
ramowych oraz że fakt ten 
niejednokrotnie uniemożliwia regionom 
korzystanie z funduszy programów 
ramowych przy jednoczesnym korzystaniu 
z funduszy strukturalnych; podkreśla, że 
instrumenty mogą być łączone jedynie w 
celu finansowania odrębnych, lecz 
uzupełniających się działań, co stanowi 
niejednokrotnie trudność dla 
beneficjenta;

Or. en

Poprawka 31
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 7. wzywa państwa członkowskie do 
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przeznaczenia większej liczby funduszy z 
SF na badania i innowacje, wzmocnienie 
zdolności badawczych, wspieranie 
tworzenia zgrupowań innowacyjnych oraz 
opracowywania i wdrażania regionalnych 
strategii innowacyjnych we współpracy z 
sektorem prywatnym;

przeznaczenia większej liczby funduszy z 
SF na badania i innowacje, wzmocnienie 
zdolności badawczych, wspieranie 
tworzenia zgrupowań innowacyjnych -
przy uwzględnieniu trwałego modelu 
zarządzania w innowacji - oraz 
opracowywania i wdrażania regionalnych 
strategii innowacyjnych we współpracy z 
sektorem prywatnym;

Or. de

Poprawka 32
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej liczby funduszy z 
SF na badania i innowacje, wzmocnienie 
zdolności badawczych, wspieranie 
tworzenia zgrupowań innowacyjnych oraz 
opracowywania i wdrażania regionalnych
strategii innowacyjnych we współpracy z 
sektorem prywatnym;

7. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia większej liczby funduszy z 
SF na badania i innowacje, wzmocnienie 
zdolności badawczych, wspieranie 
tworzenia zgrupowań innowacyjnych oraz 
opracowywania i wdrażania strategii 
innowacyjnych we współpracy z sektorem 
prywatnym;

Or. en


