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Poprawka 159
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) po nagłówku 3 „Uproszczenie, defragmentacja, finansowanie i 
standaryzacja” 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że z bardziej tradycyjnymi 
sektorami wydatków UE wiążą się znaczne 
koszty alternatywne i zwraca uwagę na 
potrzebę dopasowania strategicznych 
priorytetów UE2020 do polityki 
budżetowej; wzywa zatem do 
przeznaczenia większej części budżetu UE 
na cele badań i rozwoju oraz innowacji;

Or. en

Poprawka 160
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy) po nagłówku 3 „Uproszczenie, defragmentacja, finansowanie i 
standaryzacja” 

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla względnie niewielką 
wysokość budżetu UE na cele badań i 
rozwoju oraz innowacji, w porównaniu z 
budżetami państw członkowskich, z 
których finansowana jest większość badań 
w ramach finansowania publicznego; 
wzywa zatem do położenia większego 
nacisku na instrumenty finansowania, 
które pobudzają do krajowych wydatków 
na badania, inwestycji prywatnych i 
finansowania ze środków EBI, tak aby 
promować koordynację działań i 
stymulować inwestycje celem osiągnięcia 
celów europejskich;

Or. en
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Poprawka 161
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do ustanowienia
prostego i dostępnego systemu mającego 
na celu przyspieszenie innowacji, 
skoncentrowanie się na wielkich 
wyzwaniach społecznych i aktywnie 
zapobiegającego fragmentacji i biurokracji;

13. wzywa Komisję do połączenia 
istniejących programów pomocy i struktur 
wsparcia w celu przejścia do prostego i 
dostępnego systemu mającego na celu 
przyspieszenie innowacji, skoncentrowanie 
się na wielkich wyzwaniach społecznych i 
aktywnie zapobiegającego fragmentacji i 
biurokracji;

Or. en

Poprawka 162
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do ustanowienia we 
współpracy z państwami członkowskimi 
jednego punktu kontaktowego, który 
będzie pełnić funkcje miejsca, gdzie 
wszystkie zainteresowane strony
(zwłaszcza innowacyjne małe firmy) – w 
tym władze lokalne i regionalne – mogą 
składać wnioski o wsparcie finansowe lub 
nawiązać kontakt z potencjalnymi 
partnerami;

14. wzywa Komisję do ustanowienia we 
współpracy z państwami członkowskimi 
jednego punktu kontaktowego, który 
będzie pełnić funkcje miejsca, gdzie 
wszystkie zainteresowane strony
(zwłaszcza innowacyjne małe firmy) – w 
tym władze lokalne i regionalne – mogą 
składać wnioski o wsparcie finansowe lub 
nawiązać kontakt z potencjalnymi 
partnerami; w tym kontekście obecny 
model krajowego punktu kontaktowego 
na potrzeby PR7 działa prawidłowo i 
powinien zostać wykorzystany jako model 
dla nowych instrumentów w ramach 
innych programów finansowania;
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Or. en

Poprawka 163
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do ustanowienia we 
współpracy z państwami członkowskimi 
jednego punktu kontaktowego, który 
będzie pełnić funkcje miejsca, gdzie 
wszystkie zainteresowane strony
(zwłaszcza innowacyjne małe firmy) – w 
tym władze lokalne i regionalne – mogą 
składać wnioski o wsparcie finansowe lub 
nawiązać kontakt z potencjalnymi 
partnerami;

14. wzywa Komisję do zbadania 
istniejących usług konsultingowych, a 
także możliwości ustanowienia we 
współpracy z państwami członkowskimi 
jednego punktu kontaktowego, który 
będzie pełnić funkcje miejsca, gdzie 
wszystkie zainteresowane strony
(zwłaszcza innowacyjne małe firmy) – w 
tym władze lokalne i regionalne – mogą 
składać wnioski o wsparcie finansowe lub 
nawiązać kontakt z potencjalnymi 
partnerami;

Or. en

Poprawka 164
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do ustanowienia we 
współpracy z państwami członkowskimi 
jednego punktu kontaktowego, który 
będzie pełnić funkcje miejsca, gdzie 
wszystkie zainteresowane strony 
(zwłaszcza innowacyjne małe firmy) – w 
tym władze lokalne i regionalne – mogą 
składać wnioski o wsparcie finansowe lub 
nawiązać kontakt z potencjalnymi 
partnerami;

14. wzywa Komisję do ustanowienia we 
współpracy z państwami członkowskimi 
jednego punktu kontaktowego, który 
będzie pełnić funkcje miejsca, gdzie 
wszystkie zainteresowane strony 
(zwłaszcza innowacyjne małe i średnie 
przedsiębiorstwa) – w tym władze lokalne 
i regionalne – mogą uzyskiwać informacje 
i składać wnioski o wsparcie finansowe lub 
nawiązać kontakt z potencjalnymi 
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partnerami;

Or. el

Poprawka 165
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę wsparcia MŚP od 
pierwszego etapu innowacji do samego 
końca, tak aby mogły one wprowadzać 
innowacje i wziąć udział w europejskich 
programach wsparcia;

Or. en

Poprawka 166
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. popiera strategie internacjonalizacji 
klastrów mające na celu ustanowienie 
prawdziwych systemów wsparcia dla 
MŚP;

Or. fr

Poprawka 167
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

14b. nalega, aby klastry europejskie 
koniecznie stały się bardziej widoczne i 
szerzej informowały o swoich sukcesach i 
wynikach; proponuje ustanowienie 
platformy usług dla innowacyjnych MŚP 
dzięki powiązaniom między różnymi 
klastrami i parkami technologicznymi w 
Europie i na świecie (np. w regionie 
Morza Śródziemnego);

Or. fr

Poprawka 168
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych; przyłącza się 
do Rady w żądaniu zapewnienia nowej 
równowagi pomiędzy zaufaniem i kontrolą 
oraz pomiędzy podejmowaniem ryzyka a 
jego unikaniem;

Or. ro
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Poprawka 169
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także do 
wspierania innowacyjności, również że 
środków funduszy strukturalnych oraz 
części środków wspólnej polityki rolnej i 
systemu handlu emisjami; przyłącza się do 
Rady w żądaniu zapewnienia nowej 
równowagi pomiędzy zaufaniem i kontrolą 
oraz pomiędzy podejmowaniem ryzyka a 
jego unikaniem, przyznając, że badania i
innowacje to działania wysokiego ryzyka, 
których wyników nie można z góry 
zagwarantować;

Or. el

Amendment 170
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do wprowadzenia
lepszej metody finansowania innowacji 

15. wzywa Komisję do wprowadzenia
jednolitych ram polityki ze 
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poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

zharmonizowanymi zasadami i stawkami 
zwrotu kosztów dla podobnych kategorii 
podmiotów, a także do stworzenia synergii 
i łączenia – tam gdzie to możliwe –
programów w zakresie wsparcia badań, 
rozwoju i innowacji, np. programów 
ramowych, wspólnych inicjatyw 
technologicznych, programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

Or. en

Poprawka 171
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
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środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

środków wspólnej polityki rolnej; 
upomina państwa członkowskie, aby 
przestrzegały swoich zobowiązań 
dotyczących przeznaczenia 50% dochodów 
z systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS) na finansowanie działań 
związanych z klimatem, w tym projektów 
innowacyjnych; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

Or. en

Poprawka 172
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do wprowadzenia
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

15. wzywa Komisję do wprowadzenia
jednolitych ram polityki ze 
zharmonizowanymi zasadami, których 
wynikiem będzie lepsza metoda
finansowania innowacji poprzez tworzenie 
synergii i łączenie – tam gdzie to możliwe 
– programów w zakresie wsparcia badań, 
rozwoju i innowacji, np. programów 
ramowych, wspólnych inicjatyw 
technologicznych, programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;
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Or. en

Poprawka 173
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji
przez zachęcanie do bardziej aktywnego 
zaangażowania sektora finansowego oraz 
przez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

Or. en

Poprawka 174
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
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poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 
żądaniu zapewnienia nowej, lepszej
równowagi pomiędzy zaufaniem i kontrolą 
oraz pomiędzy podejmowaniem ryzyka a 
jego unikaniem;

Or. da

Poprawka 175
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami; przyłącza się do Rady w 

15. wzywa Komisję do wprowadzenia 
lepszej metody finansowania innowacji 
poprzez tworzenie synergii i łączenie – tam 
gdzie to możliwe – programów w zakresie 
wsparcia badań, rozwoju i innowacji, np. 
programów ramowych, wspólnych 
inicjatyw technologicznych, programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, a także 
skierowanie na innowacje bezpośredniego 
finansowania strukturalnego oraz części 
środków wspólnej polityki rolnej i systemu 
handlu emisjami;
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żądaniu zapewnienia nowej równowagi 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz 
pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

Or. en

Poprawka 176
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przyłącza się do Rady w żądaniu 
zapewnienia nowej równowagi pomiędzy 
zaufaniem i kontrolą oraz pomiędzy 
podejmowaniem ryzyka a jego unikaniem;

Or. en

Poprawka 177
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na fakt, że podmioty 
uczestniczące w procesie innowacji muszą 
dostosowywać się do różnych procedur i 
kryteriów kwalifikowalności zarówno w 
ramach poszczególnych programów 
europejskich, jak i pomiędzy programami 
europejskimi a programami krajowymi; 
skutkuje to rozbudowaną biurokracją, 
wysokimi kosztami oraz stratą czasu i 
możliwości; apeluje o wspólne
zaangażowanie ze strony Komisji i państw 
członkowskich na rzecz wdrożenia 
procesu uproszczenia i harmonizacji 
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procedur wyboru i kryteriów 
kwalifikowalności stosowanych w 
europejskiej przestrzeni badań i 
innowacji; 

Or. ro

Poprawka 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
aby przedstawiła Parlamentowi 
Europejskiemu ocenę zewnętrzną 
instrumentów innowacyjności 
utworzonych w ramach siódmego 
programu ramowego, jak np. platform 
technologicznych i wspólnych 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

Poprawka 179
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. ponownie wskazuje na potrzebę 
znacznego wzrostu inwestycji w badania i 
rozwój oraz innowacje, zarówno w 
sektorze prywatnym, jak i publicznym, aby 
przemysł UE pozostał liderem w dziedzinie 
technologii i utrzymał światową 
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konkurencyjność w obszarach takich jak 
efektywność transportowa i energetyczna; 
ponadto niezbędne jest zwiększenie 
środków publicznych na badania, rozwój i 
innowacje, aby stymulować inwestycje 
prywatne;

Or. en

Poprawka 180
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje, by przyszły program ramowy 
wspierał optymalne wykorzystanie 
wyników badań przez ich powiązanie z 
procesem innowacyjności dzięki 
rozszerzeniu finansowanych projektów na 
etapy demonstracji i tworzenia 
prototypów;

Or. es

Poprawka 181
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie lepszej pomocy 
we wdrażaniu polityki i programów 
zwiększających synergię w łańcuchu 
infrastruktura badawczo-rozwojowa –
innowacje – tworzenie miejsc pracy;

Or. en



PE460.774v01-00 16/73 AM\859912PL.doc

PL

Poprawka 182
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zaleca zmianę zakresu uprawnień 
EBI, aby pozwolić na udzielanie pożyczek 
i emitowanie akcji na finansowanie 
okołorynkowych badań i innowacji o 
wysokim stopniu ryzyka;

Or. en

Poprawka 183
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że rozpowszechniona 
kultura unikania ryzyka przez władze 
publiczne, wynikająca ze znacznego 
nacisku, jaki kładzie się na audyt i 
kontrole finansowe, stanowi przeszkodę 
dla innowacji; podkreśla potrzebę 
tworzenia kultury uczenia się, 
podejmowania ryzyka i odpowiedzialności 
za realizację reform w administracji 
publicznej i społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 184
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

15b. administracyjne i finansowe 
uproszczenie procedur finansowania 
publicznego, zwłaszcza w ramach 
unijnych programów ramowych, jest 
wstępnym warunkiem stabilności, 
zapewnienia uczestnikom pewności 
prawnej, a w rezultacie warunkiem 
zwiększenia udziału przemysłu;

Or. en

Poprawka 185
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i regiony do ustanowienia 
wspólnych wskaźników i metod oceny, tak 
aby uzyskać wymierny obraz skutków ich 
strategii w dziedzinie innowacji i 
wykorzystania instrumentów w 
perspektywie średnio- i długoterminowej;

Or. en

Poprawka 186
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15c. ponownie stwierdza, że programy 
ramowe powinny nadal wspierać badania 
w przemyśle realizowane w ramach 
współpracy, ponieważ stymuluje to 
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fundusze płynące z przemysłu oraz ma 
pozytywny wpływ na tworzenie pożytecznej 
innowacyjności na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się utrzymania wysokiego 
poziomu doskonałości w zakresie 
podstawowych badań naukowych w 
oparciu o sukces Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych;

16. domaga się utrzymania wysokiego 
poziomu doskonałości w zakresie 
podstawowych badań naukowych w 
oparciu o sukces Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych oraz utrzymania 
mocnej podstawy dla stosowanych badań 
naukowych i innowacji, przez stworzenie 
agencji na wzór Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych, która zajęłaby się 
badaniami stosowanymi i innowacjami, 
łącząc we właściwy sposób istniejące 
struktury;

Or. en

Poprawka 188
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że większą uwagę należy 
poświęcić zapewnieniu wprowadzenia na 
rynek i sprzedaży wyników innowacji; w 
związku z tym dostępne powinny być 
właściwe instrumenty finansowe, których 
celem będzie wspieranie udanych 
technologii na rynku UE;
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Or. en

Poprawka 189
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do ściślejszego 
powiązania instrumentów finansowania z 
narzędziami innowacyjnymi w zakresie 
popytu, jak np. inicjatywa rynków 
pionierskich;

17. wzywa Komisję do ściślejszego 
powiązania instrumentów finansowania z
innowacyjnością w zakresie popytu i do 
wsparcia firm rozpoczynających 
działalność, które potrzebują 
wcześniejszego dostępu do rynków UE lub 
rynków międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 190
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do ściślejszego 
powiązania instrumentów finansowania z 
narzędziami innowacyjnymi w zakresie 
popytu, jak np. inicjatywa rynków 
pionierskich;

17. wzywa Komisję do ściślejszego 
powiązania instrumentów finansowania z 
narzędziami innowacyjnymi w zakresie 
popytu, jak np. inicjatywa rynków 
pionierskich; popiera takie narzędzia 
skierowane bardziej bezpośrednio do 
MŚP;

Or. en

Poprawka 191
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla znaczenie programów 
doktoranckich dla europejskiej 
innowacyjności oraz proponuje 
opracowanie europejskich ram 
programów doktoranckich, które będą 
zachęcały do uczenia się przez całe życie i 
będą angażowały przedsiębiorstwa we 
wspieranie badań i wykorzystywanie ich 
wyników; wzywa państwa członkowskie do 
usunięcia wszelkich przeszkód prawnych 
lub administracyjnych, które mogą 
ograniczać dostęp zainteresowanych stron 
do programów doktoranckich; 

Or. ro

Poprawka 192
Paul Rübig, António Fernando Correia De Campos, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że aby stworzyć prawdziwą 
Unię innowacji do roku 2020 oraz 
ukończyć europejski obszar badań do 
roku 2014, Unia Europejska potrzebuje 
paneuropejskiej infrastruktury badawczej, 
takiej jak projekty dotyczące 
infrastruktury badawczej w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i medycznych; 
podkreśla, że kluczowe będzie rozwinięcie 
odpowiednich mechanizmów 
finansowania, które zapewnią ich trwałe 
wdrożenie;

Or. en
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Poprawka 193
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do rozważenia 
programów wielofunduszowych dla 
państw członkowskich i regionów, które 
pragną z nich korzystać; uważa, że 
przyczyniłoby się to do bardziej 
zintegrowanych i elastycznych metod 
pracy i zwiększyłoby skuteczność 
poszczególnych funduszy (funduszy 
strukturalnych oraz programów 
ramowych w zakresie badań i rozwoju);

Or. en

Poprawka 194
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. nalega na podstawowe powiązanie 
między innowacją a rynkiem; proponuje 
utworzenie instrumentu finansowego 
mającego na celu promowanie 
finansowania projektów innowacyjnych 
MŚP wykorzystujących kluczowe 
technologie generyczne z myślą o 
bezpośrednim zastosowaniu na rynku, aby 
opowiedzieć na ważne wyzwania 
społeczne (starzenie się społeczeństwa, 
zdrowie itp.);

Or. fr
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Poprawka 195
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla potrzebę wspierania 
złożonej struktury finansowej, jak również 
rozwoju nowych mechanizmów 
finansowych, łącząc również instrumenty 
automatyczne z instrumentami 
opierającymi się na dotacjach, tak aby 
sprzyjać inwestycjom potrzebnym do 
osiągnięcia strategicznych celów w 
zakresie badań i rozwoju;

Or. en

Poprawka 196
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie uruchomienia do 
2014 r. środków finansowych mających 
przyczyniać się do zwiększania i 
uzupełniania funduszy prywatnych 
niezbędnych do wspierania 
innowacyjności europejskiej;

Or. el

Poprawka 197
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. proponuje utworzenie programu 
finansowania nieuszczegółowionych z 
góry działań, który objąłby wszystkie 
dziedziny innowacji i byłby 
zarezerwowany dla projektów 
zmierzających do celów oryginalnych lub 
nieprzewidzianych w działaniach 
finansowanych przez program na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; program 
ten finansowałby projekty przedstawiane 
przez przedsiębiorstwa i/lub klastry i 
dające Unii Europejskiej przewagę 
konkurencyjną na poziomie 
międzynarodowym dzięki szybkiemu 
wdrażaniu projektów pilotażowych;

Or. fr

Poprawka 198
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
pomyślnego mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka (RSFF) 
proponowanego przez EBI za pomocą 
podniesienia dostępnych gwarancji, 
zapewnienia dodatkowych 500 mln EUR w 
2011 r., zwiększenia bieżącego 
finansowania z 1 mld EUR do 5 mld EUR 
po 2013 r. oraz dywersyfikacji składników
ryzyka;

18. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
pomyślnego mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka (RSFF) 
proponowanego przez EBI za pomocą
udzielania pożyczek i gwarancji firmom 
prywatnym lub instytucjom publicznym, 
których działalność w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji odznacza się wyższym 
ryzykiem finansowym, podniesienia 
dostępnych gwarancji, zapewnienia 
dodatkowych 500 mln EUR w 2011 r., 
zwiększenia bieżącego finansowania z 1 
mld EUR do 5 mld EUR po 2013 r. oraz 
dywersyfikacji rodzajów struktur dzielenia
ryzyka, aby zapewnić przedsiębiorstwom –
zwłaszcza MŚP – lepszy dostęp do 
finansowania;
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Or. en

Poprawka 199

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
pomyślnego mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka (RSFF) 
proponowanego przez EBI za pomocą 
podniesienia dostępnych gwarancji, 
zapewnienia dodatkowych 500 mln EUR w 
2011 r., zwiększenia bieżącego 
finansowania z 1 mld EUR do 5 mld EUR 
po 2013 r. oraz dywersyfikacji składników 
ryzyka;

18. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
pomyślnego mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka (RSFF) 
proponowanego przez EBI za pomocą 
podniesienia dostępnych gwarancji i 
wskaźnika gwarancji na pokrycie ryzyka, 
zapewnienia dodatkowych 500 mln EUR w 
2011 r., zwiększenia bieżącego 
finansowania z 1 mld EUR do 5 mld EUR 
po 2013 r. oraz dywersyfikacji składników 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 200
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
pomyślnego mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka (RSFF) 
proponowanego przez EBI za pomocą 
podniesienia dostępnych gwarancji, 
zapewnienia dodatkowych 500 mln EUR w 
2011 r., zwiększenia bieżącego 
finansowania z 1 mld EUR do 5 mld EUR 
po 2013 r. oraz dywersyfikacji składników 
ryzyka;

18. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
pomyślnego mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka (RSFF)
proponowanego przez EBI za pomocą 
podniesienia dostępnych gwarancji, 
zapewnienia dodatkowego zastrzyku 
środków inwestycyjnych w wysokości 500 
mln EUR w 2011 r., zwiększenia 
bieżącego finansowania z 1 mld EUR do 5 
mld EUR po 2013 r. oraz dywersyfikacji 
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składników ryzyka;

Or. en

Poprawka 201
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. proponuje utworzenie europejskiego 
funduszu finansowania innowacji, aby 
zwiększyć zdolność inwestycyjną w 
innowacyjne MŚP dzięki podziałowi 
ryzyka poprzez mobilizowanie zasobów 
prywatnych;

Or. fr

Poprawka 202
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie zdefiniowania 
konkretnych inwestycji adresowanych do 
innowacyjnych firm rozpoczynających 
działalność;

Or. en
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Poprawka 203
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przesunięcia 
większej części badań okołorynkowych do
instrumentów kredytowych jak CIP, RSFF, 
EFI oraz umożliwienia MŚP 
ogólnoeuropejskiego dostępu do tych 
instrumentów;

19. wzywa Komisję do stymulowania
badań okołorynkowych za pomocą
instrumentów kredytowych i instrumentów 
o charakterze udziałowym jak CIP, RSFF, 
EFI, przedkomercyjnych zamówień 
publicznych i zwiększenia środków 
finansowych na działania pokazowe i 
pilotażowe oraz umożliwienia MŚP 
ogólnoeuropejskiego dostępu do tych 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 204
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przesunięcia 
większej części badań okołorynkowych do 
instrumentów kredytowych jak CIP, 
RSFF, EFI oraz umożliwienia MŚP 
ogólnoeuropejskiego dostępu do tych 
instrumentów;

19. wzywa Komisję do przesunięcia 
większej części badań okołorynkowych do 
instrumentów dłużnych i instrumentów o 
charakterze udziałowym jak RSFF i 
instrumenty finansowe CIP udostępniane 
przez EBI, a także EFI oraz do 
zapewnienia MŚP ogólnoeuropejskiego 
dostępu do tych instrumentów;

Or. en
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Poprawka 205
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przesunięcia 
większej części badań okołorynkowych do 
instrumentów kredytowych jak CIP, RSFF, 
EFI oraz umożliwienia MŚP 
ogólnoeuropejskiego dostępu do tych 
instrumentów;

19. wzywa Komisję do przesunięcia 
większej części badań okołorynkowych do 
instrumentów kredytowych jak CIP, RSFF, 
EFI oraz umożliwienia MŚP 
ogólnoeuropejskiego dostępu do tych 
instrumentów; podkreśla potrzebę 
zniwelowania różnic w finansowaniu w 
przypadku (transgranicznych) firm 
rozpoczynających działalność;

Or. en

Poprawka 206
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do przesunięcia 
większej części badań okołorynkowych do 
instrumentów kredytowych jak CIP, RSFF, 
EFI oraz umożliwienia MŚP 
ogólnoeuropejskiego dostępu do tych 
instrumentów;

19. wzywa Komisję do przesunięcia 
większej części badań okołorynkowych do
projektów pokazowych za pomocą 
odpowiednich instrumentów kredytowych 
jak CIP, RSFF, EFI oraz umożliwienia 
MŚP ogólnoeuropejskiego dostępu do tych 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 207
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że kapitałowi wysokiego 
ryzyka w UE daleko do osiągnięcia 
pełnego potencjału, gdyż jest on 
rozdrobniony na 27 odrębnych rynków 
podlegających różnym regulacjom i 
systemom podatkowym; z zadowoleniem 
przyjmuje determinację Komisji do 
wspierania środków mających umożliwiać 
funduszom kapitału wysokiego ryzyka 
istniejącym w dowolnym państwie 
członkowskim swobodne funkcjonowanie 
i inwestowanie w Unii Europejskiej;
uważa, że dążenie do tego celu można 
wesprzeć, inwestując fundusze publiczne 
wysokiego ryzyka danego państwa 
członkowskiego w innym państwie 
członkowskim we współpracy z 
funduszami prywatnymi i przy 
dodatkowym wkładzie ze strony funduszy 
wspólnotowych;

Or. es

Poprawka 208
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że przy opracowywaniu 
instrumentów finansowania wymagane 
jest pełne uwzględnienie i zrozumienie 
właściwości związanych z wielkością 
firmy, stadium jej rozwoju i sektorem 
działalności; wzywa do pilnego podjęcia 
działań, aby zmierzyć się z problemem 
najważniejszych wąskich gardeł, na etapie 
zalążkowym i na wczesnym etapie 
rozwoju; podkreśla fakt, ze pomyślne 
instrumenty takie jak RSFF i CIP nie są 
odpowiednie, aby poradzić sobie z 



AM\859912PL.doc 29/73 PE460.774v01-00

PL

różnicami w finansowaniu na takich 
etapach i wzywa do wprowadzenia 
właściwych instrumentów finansowania i 
zachęt strategicznych celem pobudzenia 
inwestycji prywatnych, zwłaszcza w 
zakresie kapitału zalążkowego i kapitału 
podwyższonego ryzyka;

Or. en

Poprawka 209

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa do dalszego rozwoju 
instrumentów i mechanizmów mających 
poprawić dostęp MŚP do badań i usług w 
zakresie innowacji (takich jak kupony 
innowacyjności) oraz innych usług dla 
przedsiębiorstw opartych na wiedzy 
(modelowanie, ocena ryzyka itd.), które 
mają podstawowe znaczenie dla zdolności 
MŚP do innowacji i wprowadzenia na 
rynek innowacyjnych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 210
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zaleca podwyższenie wskaźnika 
gwarancji na pokrycie ryzyka 
przewidzianego w budżecie UE dla 
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mechanizmu RSFF, co jednocześnie 
zapewni lepszy dostęp dla firm 
rozpoczynających działalność i innych 
MŚP;

Or. en

Poprawka 211

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa do poprawy dostępu do 
pomocy finansowej na początkowym 
stadium innowacji w formie kapitału 
zalążkowego, wsparcia anioła biznesu 
oraz większego finansowania 
kapitałowego lub quasi-kapitałowego o 
charakterze udziałowym, aby wesprzeć 
firmy rozpoczynające działalność i małe 
firmy innowacyjne, zarówno na szczeblu 
UE, jak i na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 212
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19b. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji, którego celem jest zapewnienie 
do 2012 r. możliwości swobodnego 
funkcjonowania i inwestowania w UE 
funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 



AM\859912PL.doc 31/73 PE460.774v01-00

PL

ustanowionych w którymkolwiek państwie 
członkowskim, dzięki czemu zostanie 
utworzony prawdziwy jednolity rynek 
kapitału podwyższonego ryzyka w UE;

Or. en

Poprawka 213

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19c. uważa, że osiągnięcie celów w 
zakresie wydajności zasobów wymaga 
innowacji łańcucha wartości, ze 
zwiększeniem i wymianą wiedzy w obrębie 
całego sektorowego łańcucha wartości 
włącznie; wzywa do ustanowienia 
sektorowych projektów i działań 
koordynowanych przez MŚP mających na 
celu zidentyfikowanie potencjalnych 
innowacji racjonalnie korzystających z 
zasobów w obrębie łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 214

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 d (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19d. podkreśla zalety pod względem 
handlu i ekoefektywności systemów 
produktowo-usługowych i modeli 
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biznesowych ukierunkowanych na daną 
funkcję i wzywa Komisję do opracowania 
strategii w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 215
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do
kredytów dla uniwersytetów;

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w odniesieniu
do dostępu do kredytów dla prywatnych 
uniwersytetów, możliwości finansowania i 
innych instrumentów finansowych 
przeznaczonych dla uniwersytetów i 
innych uczelni wyższych;

Or. en

Poprawka 216
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów, instytutów 
badawczych i infrastruktur badawczych 
oraz w celu rozwoju działań w dziedzinie 
transferu technologii opartych na 
waloryzacji własności intelektualnej;
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Or. en

Poprawka 217
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. za pomocą 
odpowiednio finansowanego i wydajnego 
systemu szkolnictwa wyższego;

Or. en

Poprawka 218
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów oraz 
ośrodków badawczych i technicznych;

Or. en

Poprawka 219
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20 
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Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier finansowych i 
administracyjnych, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;

Or. el

Poprawka 220
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całej 
infrastruktury innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;

Or. en

Poprawka 221
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
ekosystemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ponowną ocenę całego 
systemu innowacji w celu usunięcia 
niepotrzebnych barier, np. w dostępie do 
kredytów dla uniwersytetów;
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Or. ro

Poprawka 222
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla znaczenie innowacji w 
trójkącie wiedzy i przypomina o potrzebie 
rozwoju kultury innowacji w ramach 
perspektywy finansowej i w 
perspektywach po 2013 r.;

Or. en

Poprawka 223
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca państwa członkowskie do jak 
najlepszego wykorzystywania funduszy 
strukturalnych na badania, rozwój i 
innowacje w bieżącym okresie 
finansowania z ukierunkowaniem na 
wielkie wyzwania społeczne; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
unikania kosztownego powielania za 
pomocą wspierania strategii inteligentnej 
specjalizacji;

21. zachęca państwa członkowskie do jak 
najlepszego wykorzystywania funduszy 
strukturalnych na badania, rozwój i 
innowacje w bieżącym okresie 
finansowania z ukierunkowaniem na 
wielkie wyzwania społeczne, którego 
ostatecznym celem będzie osiągnięcie 
spójności w nauce i dziedzinie innowacji;
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do unikania kosztownego powielania za 
pomocą wspierania strategii inteligentnej 
specjalizacji; uważa, że premia lub 
zachęta powinna być przeznaczona dla 
regionów, którym udaje się wypełnić 
swoją rolę i zapewnić rozwój w tej 
strukturze europejskich specjalizacji;

Or. en
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Poprawka 224
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca państwa członkowskie do jak 
najlepszego wykorzystywania funduszy 
strukturalnych na badania, rozwój i 
innowacje w bieżącym okresie 
finansowania z ukierunkowaniem na 
wielkie wyzwania społeczne; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
unikania kosztownego powielania za 
pomocą wspierania strategii inteligentnej 
specjalizacji;

21. zachęca państwa członkowskie, aby w 
ścisłej współpracy z regionami jak 
najlepiej wykorzystywały fundusze 
strukturalne na badania, rozwój i 
innowacje w bieżącym okresie 
finansowania z ukierunkowaniem na 
wielkie wyzwania społeczne i 
dostosowując strategie funduszy 
strukturalnych i priorytety do celów 
UE2020; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do unikania kosztownego 
powielania za pomocą wspierania strategii 
inteligentnej specjalizacji;

Or. en

Poprawka 225
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca państwa członkowskie do jak 
najlepszego wykorzystywania funduszy 
strukturalnych na badania, rozwój i 
innowacje w bieżącym okresie 
finansowania z ukierunkowaniem na 
wielkie wyzwania społeczne; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
unikania kosztownego powielania za 
pomocą wspierania strategii inteligentnej 
specjalizacji;

21. zachęca państwa członkowskie do jak 
najlepszego wykorzystywania funduszy 
strukturalnych na badania, rozwój i 
innowacje w bieżącym okresie 
finansowania z ukierunkowaniem na 
wielkie wyzwania społeczne; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
unikania kosztownego powielania za 
pomocą wspierania inteligentnych,
specjalistycznych i lepiej 
ukierunkowanych strategii;
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Or. el

Poprawka 226
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że środki z Funduszu 
Spójności przeznaczone na innowacje są 
w znacznej części niewykorzystywane z 
powodu niewłaściwych wymogów 
administracyjnych oraz konieczności 
zapewnienia odpowiedniej kwoty funduszy 
krajowych, które są niedostępne w 
czasach ograniczeń finansowych; zwraca 
uwagę, że fakt ten przyczynia się do 
zwiększania różnic gospodarczych 
pomiędzy państwami członkowskimi, które 
to różnice są podstawową przyczyną 
obecnego kryzysu w strefie euro; apeluje o 
reformę i usprawnienie funduszy 
strukturalnych, aby były one dostępne na 
cele restrukturyzacji odnośnych 
podmiotów gospodarczych, zwłaszcza 
MŚP;

Or. en

Poprawka 227
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozpoczęcia przeglądu 
programów operacyjnych w pierwszej 
połowie 2011 r., tak aby państwa 
członkowskie jeszcze w bieżącej 
perspektywie finansowej zwiększyły 
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skuteczność przyswajania funduszy 
strukturalnych przeznaczonych na 
konkurencyjność i innowacje; 

Or. ro

Poprawka 228
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
instrumentów finansowania mających 
przyciągnąć więcej kapitału prywatnego i 
tym samym zmniejszyć luki na rynku 
związane z inwestycjami w badania: 

Or. lt

Poprawka 229

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. wraz z Radą zachęca Komisję do 
przedkładania propozycji mających na celu 
przyspieszenie, uproszczenie i 
unowocześnienie procedur 
standaryzacyjnych, umożliwiając tym 
samym szybsze reagowanie Europy na 
rozwój sytuacji na globalnych 
innowacyjnych rynkach;

22. uważa, że wykazano, iż wyznaczanie 
wzorców i poziomów odniesienia jest 
silnym czynnikiem wspierającym 
promowanie innowacji i zrównoważonej 
konkurencyjności w niektórych sektorach 
przemysłu; wraz z Radą zachęca Komisję 
do przedkładania propozycji mających na 
celu przyspieszenie, uproszczenie, 
ograniczenie kosztów i unowocześnienie 
procedur standaryzacyjnych dzięki 
zwiększeniu przejrzystości i 
zaangażowania zainteresowanych stron, 
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umożliwiając tym samym szybsze 
reagowanie Europy na rozwój sytuacji na 
globalnych innowacyjnych rynkach;
zwraca się do Komisji o poważne 
rozważenie skutecznych mechanizmów 
innowacyjnych, takich jak utworzenie 
otwartych standardów integrujących 
zainteresowane strony w łańcuchu 
wartości;

Or. en

Poprawka 230
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję Europejską, aby 
zastosowała się do wydanego przez grupę 
ekspercką zalecenia w ramach oceny 
śródokresowej siódmego programu 
ramowego, zgodnie z którym należy 
rozważyć moratorium na nowe 
instrumenty, dopóki istniejące 
instrumenty nie osiągną zadowalającego 
poziomu rozwoju i nie zostaną 
odpowiednio ocenione; apeluje zatem o 
szczególną ostrożność w celu uniknięcia 
zamieszania spowodowanego powielaniem 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 231
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. zważywszy, że w ostatnich latach 
określone działania polityczne i przepisy 
europejskie przyniosły utrudnienia w 
prowadzeniu badań i w innowacyjności 
oraz doprowadziły do zamknięcia licznych 
przedsiębiorstw, przeniesienia znacznej 
części europejskich zakładów 
farmaceutycznych i chemicznych, 
utrudniając zarazem innowacyjność, 
zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o przeprowadzenie analizy 
w celu wskazania, które z tych trudności 
wynikają z obowiązującego 
prawodawstwa;

Or. es

Poprawka 232
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. mając na względzie cel, jakim jest 
osiągnięcie do 2020 r. poziomu 
finansowania badań i rozwoju 
technologicznego wynoszącego 3% PKB, 
a przyznając, że badania i innowacyjność 
to jedyna pewna droga do ożywienia 
gospodarczego UE, wzywa Komisję do 
rozważenia możliwości ustanowienia 
pośredniego minimalnego obowiązkowego 
poziomu finansowania badań i rozwoju 
technologicznego przez państwa 
członkowskie, w wysokości 1% PKB, który 
trzeba będzie osiągnąć do 2015 r.;

Or. el
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Poprawka 233
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zaleca przeznaczenie większej części 
środków z funduszy strukturalnych na 
badania, rozwój i innowacje oraz 
wykorzystanie tych środków w celu 
uporania się z wielkimi wyzwaniami 
społecznymi;

Or. en

Poprawka 234
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek 
jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, w tym innowacyjne 
produkty w zakresie zdrowia, tym samym 
zapewniając dostęp 500 mln 
konsumentów;

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek 
jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, w tym innowacyjne 
produkty w zakresie zdrowia, tym samym 
zapewniając dostęp 500 mln 
konsumentów; w związku z tym oczywiste 
jest, że w niektórych sektorach, np. w 
sektorze opieki zdrowotnej, wyniki badań 
prowadziły do innowacji zawsze wtedy, 
gdy pozwalała na to nauka; dlatego też 
uważa, że w wielu przypadkach pesymizm 
Komisji w kwestii innowacyjności jest 
nieuzasadniony;

Or. es
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Poprawka 235
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek 
jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, w tym innowacyjne 
produkty w zakresie zdrowia, tym samym 
zapewniając dostęp 500 mln 
konsumentów;

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek 
jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, w tym innowacyjne 
produkty w zakresie zdrowia, tym samym 
zapewniając dostęp 500 mln 
konsumentów; powtarza, że ogromnym 
wyzwaniem stojącym przed europejskim 
jednolitym rynkiem jest rozdrobnienie 
praw i procesów zatwierdzania;

Or. en

Poprawka 236
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, 
Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek 
jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, w tym innowacyjne 
produkty w zakresie zdrowia, tym samym 
zapewniając dostęp 500 mln 
konsumentów;

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek 
jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, tym samym zapewniając 
dostęp 500 mln konsumentów;

Or. en

Poprawka 237
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23 
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Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek 
jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, w tym innowacyjne 
produkty w zakresie zdrowia, tym samym 
zapewniając dostęp 500 mln 
konsumentów;

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek 
jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, tym samym zapewniając 
dostęp 500 mln konsumentów;

Or. el

Poprawka 238

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że finansowana ze środków 
publicznych działalność badawczo-
rozwojowa musi powrócić do tworzenia 
produktów spełniających kryterium 
wrażliwości społecznej, przyjaznych dla 
konsumentów i dostępnych cenowo;

Or. en

Poprawka 239

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23b. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji na rzecz promowania wolnego 
dostępu do wyników badań 
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finansowanych ze środków publicznych, 
uczynienia wolnego dostępu ogólną 
zasadą w przypadku projektów 
finansowanych z unijnych programów 
ramowych, rozszerzenia tej polityki na 
dane oraz wspierania rozwoju 
inteligentnych usług informacyjnych 
dotyczących badań;

Or. en

Poprawka 240
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że silny i wyważony system 
praw własności intelektualnej (IPR) jest 
jednym z kluczowych warunków 
ramowych innowacji; zwraca się do 
Komisji o opracowanie obszernej strategii 
w zakresie własności intelektualnej, która 
zapewni równowagę pomiędzy prawami 
wynalazców, a wspieraniem szerokiego 
zastosowania i dostępu do wiedzy i 
wynalazków;

24. podkreśla, że silny i wyważony system 
praw własności intelektualnej (IPR), 
przyczyniający się do większej 
przejrzystości i zapobiegający 
rozdrobnieniu rynków praw własności 
intelektualnej, jest jednym z kluczowych 
warunków ramowych innowacji; zwraca 
się do Komisji o opracowanie obszernej 
strategii w zakresie własności 
intelektualnej, która zapewni równowagę 
pomiędzy prawami wynalazców a 
wspieraniem szerokiego zastosowania i 
dostępu do wiedzy i wynalazków, 
zwłaszcza w celach edukacyjnych i z 
punktu widzenia działalności 
nienastawionej na zysk;

Or. el

Poprawka 241

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że silny i wyważony system 
praw własności intelektualnej (IPR) jest 
jednym z kluczowych warunków 
ramowych innowacji; zwraca się do 
Komisji o opracowanie obszernej strategii 
w zakresie własności intelektualnej, która 
zapewni równowagę pomiędzy prawami 
wynalazców, a wspieraniem szerokiego 
zastosowania i dostępu do wiedzy i 
wynalazków;

24. podkreśla, że wyważony system praw 
własności intelektualnej (IPR) jest jednym 
z kluczowych warunków ramowych 
innowacji; zwraca się do Komisji o 
opracowanie obszernej strategii w zakresie 
własności intelektualnej, która zapewni 
równowagę pomiędzy prawami 
wynalazców, a wspieraniem szerokiego 
zastosowania i dostępu do wiedzy i 
wynalazków; z zadowoleniem przyjmuje 
starania Komisji podejmowane w celu 
dopilnowania, by IPR nie stanowił bariery 
dla konkurencyjności i innowacyjności; 

Or. en

Poprawka 242
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że silny i wyważony system 
praw własności intelektualnej (IPR) jest 
jednym z kluczowych warunków 
ramowych innowacji; zwraca się do 
Komisji o opracowanie obszernej strategii 
w zakresie własności intelektualnej, która 
zapewni równowagę pomiędzy prawami 
wynalazców, a wspieraniem szerokiego 
zastosowania i dostępu do wiedzy i 
wynalazków;

24. podkreśla, że silny i wyważony system 
praw własności intelektualnej (IPR) jest 
jednym z kluczowych warunków 
ramowych innowacji; zwraca się do 
Komisji o opracowanie obszernej strategii 
w zakresie własności intelektualnej – a w 
odpowiednich przypadkach o 
przedstawienie wniosków ustawodawczych 
– w celu zapewnienia równowagi
pomiędzy prawami wynalazców a 
wspieraniem szerokiego zastosowania i 
dostępu do wiedzy i wynalazków;

Or. ro
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Poprawka 243
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że silny i wyważony system 
praw własności intelektualnej (IPR) jest 
jednym z kluczowych warunków 
ramowych innowacji; zwraca się do 
Komisji o opracowanie obszernej strategii 
w zakresie własności intelektualnej, która 
zapewni równowagę pomiędzy prawami 
wynalazców, a wspieraniem szerokiego 
zastosowania i dostępu do wiedzy i 
wynalazków;

24. podkreśla, że silny, wyważony i 
odpowiednio wdrażany system praw 
własności intelektualnej (IPR) jest jednym
z kluczowych warunków ramowych 
innowacji; zwraca się do Komisji o 
opracowanie obszernej strategii w zakresie 
własności intelektualnej, która zapewni 
równowagę pomiędzy prawami 
wynalazców a wspieraniem szerokiego 
zastosowania i dostępu do wiedzy i 
wynalazków;

Or. fr

Poprawka 244

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa do rozważenia nowych 
mechanizmów finansowania, takich jak 
ceny zachęcające do innowacji, w celu 
sprzyjania badaniom naukowym w 
dziedzinach wartościowych z punktu 
widzenia społeczeństwa i z myślą o 
tworzeniu wiedzy jako dobra publicznego 
mającego wartość strategiczną, z których 
to mechanizmów innowacje byłyby 
nagradzane finansowo;

Or. en
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Poprawka 245

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. domaga się wprowadzenia jednolitego 
patentu wspólnotowego; tymczasem z 
zadowoleniem przyjmuje szerokie 
wsparcie w Radzie dla rozszerzonej 
procedury współpracy w zakresie 
jednolitego patentu UE, która powinna się 
rozpocząć w 2011 r.;

skreślony

Or. en

Poprawka 246
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. domaga się wprowadzenia jednolitego 
patentu wspólnotowego; tymczasem z 
zadowoleniem przyjmuje szerokie 
wsparcie w Radzie dla rozszerzonej 
procedury współpracy w zakresie 
jednolitego patentu UE, która powinna się 
rozpocząć w 2011 r.;

25. domaga się wprowadzenia jednolitego 
patentu UE, który miałby charakter 
wyważony i niedyskryminacyjny;

Or. en

Poprawka 247
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. domaga się wprowadzenia jednolitego 
patentu wspólnotowego; tymczasem z 
zadowoleniem przyjmuje szerokie 
wsparcie w Radzie dla rozszerzonej 
procedury współpracy w zakresie 
jednolitego patentu UE, która powinna się 
rozpocząć w 2011 r.;

25. domaga się wprowadzenia jednolitego 
patentu wspólnotowego; tymczasem z 
zadowoleniem przyjmuje szerokie 
wsparcie w Radzie dla rozszerzonej 
procedury współpracy w zakresie 
jednolitego patentu UE, która powinna się 
rozpocząć w 2011 r., przy zachowaniu 
zasady jednomyślności w odniesieniu do 
ustalania niezbędnych uzgodnień 
językowych;

Or. en

Poprawka 248
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. domaga się wprowadzenia jednolitego 
patentu wspólnotowego; tymczasem z 
zadowoleniem przyjmuje szerokie 
wsparcie w Radzie dla rozszerzonej 
procedury współpracy w zakresie 
jednolitego patentu UE, która powinna się 
rozpocząć w 2011 r.;

25. domaga się wprowadzenia jednolitego 
patentu wspólnotowego; tymczasem z 
zadowoleniem przyjmuje szerokie 
wsparcie w Radzie dla rozszerzonej 
procedury współpracy w zakresie 
jednolitego patentu UE, która powinna się 
rozpocząć w 2011 r.; popiera utworzenie 
europejskiego funduszu patentów;

Or. fr

Poprawka 249
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się o sfinalizowanie do 2014 r. 26. zwraca się o sfinalizowanie do 2014 r. 
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europejskiej przestrzeni badawczej –
obowiązku wynikającego z traktatu – w 
celu umożliwienia UE utrzymania i 
przyciągania największych talentów;

europejskiej przestrzeni badawczej –
obowiązku wynikającego z traktatu – w 
celu umożliwienia UE utrzymania i 
przyciągania największych talentów, 
zapewnienia mobilności naukowców 
pomiędzy krajami i sektorami oraz 
promowania transgranicznej działalności 
instytutów badawczych i fundacji, a także 
rozpowszechniania, transferu i 
wykorzystania wyników badań;

Or. lt

Poprawka 250
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się o sfinalizowanie do 2014 r.
europejskiej przestrzeni badawczej –
obowiązku wynikającego z traktatu – w 
celu umożliwienia UE utrzymania i 
przyciągania największych talentów;

26. zwraca się o sfinalizowanie do 2014 r. 
europejskiej przestrzeni badawczej –
obowiązku wynikającego z traktatu – w 
celu umożliwienia UE utrzymania i 
przyciągania największych talentów;
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków podejmowanych w 
celu ułatwienia wzajemnego uznawania 
zawodów i kursów szkoleniowych; 

Or. it

Poprawka 251
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się o sfinalizowanie do 2014 r. 26. zwraca się o zapewnienie naukowcom 
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europejskiej przestrzeni badawczej –
obowiązku wynikającego z traktatu – w 
celu umożliwienia UE utrzymania i 
przyciągania największych talentów;

jak największej swobody przemieszczania 
się w celu sfinalizowania do 2014 r. 
europejskiej przestrzeni badawczej –
obowiązku wynikającego z traktatu – w 
celu umożliwienia UE utrzymania i 
przyciągania największych talentów;

Or. en

Poprawka 252
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. domaga się szybkiego przeglądu 
przepisów dotyczących wspólnotowego 
znaku towarowego i wzywa w związku z 
tym do podjęcia odpowiednich działań 
celem zapewnienia znakom towarowym 
takiego samego poziomu ochrony w 
środowisku online i offline;

Or. fr

Poprawka 253
Francesco De Angelis

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do niewykorzystywanej 
własności intelektualnej;

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do niewykorzystywanej 
własności intelektualnej; podkreśla 
potencjał technologii TIK w zakresie 
ożywiania europejskiego jednolitego 
rynku, a tym samym wzmacniania 
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interakcji pomiędzy sektorem 
przedsiębiorstw a władzami publicznymi;

Or. en

Poprawka 254

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do niewykorzystywanej
własności intelektualnej;

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do 
niewykorzystywanych patentów, między 
innymi przez zachęcanie do tworzenia 
wspólnych platform patentowych i 
porozumień w sprawie wymiany patentów;

Or. en

Poprawka 255
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do niewykorzystywanej 
własności intelektualnej;

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji;

Or. en
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Poprawka 256
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do niewykorzystywanej 
własności intelektualnej;

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia licencjonowania
niewykorzystywanej własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 257
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do niewykorzystywanej 
własności intelektualnej;

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia licencjonowania
niewykorzystywanej własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 258
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 27 
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Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do patentów i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do niewykorzystywanej 
własności intelektualnej;

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą opracowania do końca 
2011 r. europejskiego rynku wiedzy w 
odniesieniu do IPR i licencji, w tym 
ułatwienia dostępu do niewykorzystywanej 
własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 259
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że chcąc zmierzać do 
jednolitego rynku innowacji, trzeba 
uzgodnić metody oceny korzyści 
gospodarczych i społecznych, pośrednich i 
bezpośrednich, krótko- i długofalowych;

Or. es

Poprawka 260
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

28a. apeluje do UE o przeprowadzenie 
badania dotyczącego przeszkód, jakie 
sama UE stworzyła dla rozwoju badań i 
innowacyjności w Europie, skracając 
okres ochrony patentowej, wprowadzając 
powszechnie zasadę ostrożności, 
legalizując zasadę substytucji bez 
konkretnych badań wpływu i przyjmując 
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rozporządzenie REACH bez 
uwzględnienia aspektów jakościowych i 
wyjątków i bez sprawdzenia jego 
negatywnych skutków dla działalności 
przemysłowej;

Or. es

Poprawka 261
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie
proekologicznych zamówień publicznych;

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych i możliwości 
wykorzystania współfinansowania 
unijnego z funduszy strukturalnych jako 
zachęty dla regionalnych i lokalnych 
organów publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenia
proekologicznych zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 262
Judith A. Merkies, Francesco De Angelis

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 

29. wzywa państwa członkowskie do 
strategicznego wykorzystania zamówień 
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publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie
proekologicznych zamówień publicznych;

publicznych dotyczących wyzwań 
społecznych w celu pobudzania innowacji 
oraz do ukierunkowywania swych 
budżetów przeznaczonych na zamówienia 
na innowacyjne produkty, procesy i usługi;
z tego względu zwraca się do Komisji, aby 
w swych wnioskach ustawodawczych 
ułatwiała (wspólne) zamówienia publiczne 
umożliwiające innowacje, w tym przegląd 
możliwości przedkomercyjnych zamówień 
publicznych, a także wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia
proekologicznych zamówień publicznych, 
ze szczególnym naciskiem na MŚP;

Or. en

Poprawka 263
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie 
proekologicznych zamówień publicznych;

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do promowania
ekologicznych zamówień publicznych
zdefiniowanych w komunikacie Komisji 
COM(2008)400 pt. „Zamówienia 
publiczne na rzecz poprawy stanu 
środowiska”;

Or. en
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Poprawka 264
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie 
proekologicznych zamówień publicznych;

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi, a także aby stawiały 
dostawcom usług do sektora publicznego 
wymóg posiadania konkretnych strategii 
innowacyjnych; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie 
proekologicznych zamówień publicznych;

Or. da

Poprawka 265
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie
proekologicznych zamówień publicznych;

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi, przy uwzględnieniu, że 
najtańsza oferta nie zawsze musi być 
najbardziej opłacalna ekonomicznie; z 
tego względu zwraca się do Komisji, aby w 
swych wnioskach ustawodawczych 
ułatwiała zamówienia publiczne 
umożliwiające innowacje, w tym przegląd 
możliwości przedkomercyjnych zamówień 
publicznych, a także wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia
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proekologicznych zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 266
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie
proekologicznych zamówień publicznych;

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne i wydajne 
ekologicznie produkty, procesy i usługi; z 
tego względu zwraca się do Komisji, aby w 
swych wnioskach ustawodawczych 
ułatwiała zamówienia publiczne 
umożliwiające innowacje, w tym przegląd 
możliwości przedkomercyjnych zamówień 
publicznych, a także wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia wydajnych 
ekologicznie zamówień publicznych;

Or. ro

Poprawka 267
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena 
Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 



PE460.774v01-00 58/73 AM\859912PL.doc

PL

zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie
proekologicznych zamówień publicznych;

zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenia
innowacyjnych zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 268
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenie
proekologicznych zamówień publicznych;

29. wzywa państwa członkowskie do 
ukierunkowywania swych zamówień 
publicznych na innowacyjne produkty, 
procesy i usługi; z tego względu zwraca się 
do Komisji, aby w swych wnioskach 
ustawodawczych ułatwiała zamówienia 
publiczne umożliwiające innowacje, w tym 
przegląd możliwości przedkomercyjnych 
zamówień publicznych, a także wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenia
zrównoważonych zamówień publicznych;

Or. el

Poprawka 269
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29a. uznaje, że zamówienia rządowe 
zazwyczaj skupiają się na mniej 
kosztownych i mniej ryzykownych 
technologiach, wzywa Komisję 
Europejską do wydania wskazówek 
dotyczących najlepszych praktyk oraz 
opracowania programów szkoleniowych 
dla organów zamawiających z sektora 
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publicznego na szczeblu państw 
członkowskich, służących rozwijaniu 
umiejętności w zakresie złożonych 
przedkomercyjnych i innowacyjnych 
zamówień publicznych, w oparciu o 
doświadczenia państw członkowskich i 
państw trzecich (Stany Zjednoczone);

Or. en

Poprawka 270
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 29 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29b. wzywa Komisję do opublikowania 
celów w zakresie zamówień 
przedkomercyjnych i innowacyjnych oraz 
do regularnego monitorowania realizacji 
tych celów na szczeblu państw 
członkowskich oraz do działań 
prowadzących do wskazania i 
wyeliminowania przeszkód;

Or. en

Poprawka 271
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 29 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29c. zauważa, że innowacyjne MŚP 
pośród innych barier napotykają 
problemy w dostępie do finansowania 
umiędzynarodowienia i ubezpieczenia 
kredytów w handlu międzynarodowym, a 
także podkreśla potrzebę wdrożenia 
nowych środków wsparcia dla MŚP w 
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ramach zmienionego programu „Small 
Business Act” oraz spodziewanego 
komunikatu w sprawie międzynarodowej 
polityki handlowej i MŚP; 

Or. en

Poprawka 272
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla istotną rolę, którą mogą 
odgrywać MŚP, jeśli przepisy dotyczące 
zamówień publicznych będą opracowane 
w taki sposób, że będą przewidywały 
zmienne wymogi (w tym wymogi 
kapitałowe i dotyczące wielkości 
zamówienia) w zależności od rozmiarów 
uczestniczących przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 273
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla znaczenie zaangażowania 
UE i jej państw członkowskich we 
współpracę naukową z krajami trzecimi; 
jest zdania, że przedsięwzięciom z UE 
należy zagwarantować lepszy dostęp do 
programów badawczych i programów w 
dziedzinie rozwoju z krajów trzecich; 

Or. lt
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Poprawka 274
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

30b. podkreśla, że UE i państwa 
członkowskie powinny działać w sposób 
skoordynowany w zakresie porozumień i 
środków w dziedzinie nauki i technologii 
dotyczących krajów trzecich;  jest zdania, 
że należy rozważyć potencjalną możliwość 
zawierania porozumień ramowych 
pomiędzy UE i jej państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi;

Or. lt

Poprawka 275

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 31 – punkt 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· wezwano do utworzenia europejskich 
partnerstw na rzecz innowacji 
dotyczących surowców nieenergetycznych,

Or. en

Poprawka 276
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 1 
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Projekt rezolucji Poprawka

· być dostosowane do wielkich wyzwań 
społecznych;

· nie mogą przekroczyć ograniczonej 
liczby wielkich wyzwań społecznych oraz 
muszą być dostosowane do tych wielkich 
wyzwań społecznych,

Or. en

Poprawka 277
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 1 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

zarówno opierać się na różnych formach i 
metodach innowacji, jak i stosować je przy 
założeniu, że zapotrzebowanie przemysłu 
na wiedzę jest szerokie;

Or. da

Poprawka 278

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· spójnie przekładać te zamierzenia na 
konkretne cele w ramach polityki, 
programów finansowania i mechanizmów 
finansowania,

Or. en
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Poprawka 279
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· być ukierunkowane oraz skupione na 
skutkach i wyraźnie określonych efektach 
końcowych,

Or. en

Poprawka 280
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 4 

Projekt rezolucji Poprawka

• być dzielone między więcej niż dwie 
dziedziny polityki (DG) w obrębie 
Komisji, oraz

• być dzielone między więcej niż dwie 
dziedziny polityki (DG) w obrębie Komisji 
oraz koordynowane w więcej niż dwóch 
takich dziedzinach, a także

Or. en

Poprawka 281
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 

Projekt rezolucji Poprawka

· obejmować wszystkie programy na rzecz 
innowacji, w tym wspólnoty wiedzy i 
innowacji EIT;

• obejmować wszystkie programy na rzecz 
innowacji, badań naukowych i rozwoju, w 
tym wspólnoty wiedzy i innowacji EIT;

Or. en
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Poprawka 282
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 

Projekt rezolucji Poprawka

· obejmować wszystkie programy na rzecz 
innowacji, w tym wspólnoty wiedzy i 
innowacji EIT;

• obejmować wszystkie programy na rzecz 
badań naukowych i innowacji, w tym 
wspólnoty wiedzy i innowacji EIT;

Or. en

Poprawka 283
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· powinny uwzględniać dostępne dane z 
dostępnych barometrów innowacji, aby 
wzmocnić rozwój innowacji, a tym samym 
promować produkcję, wzrost i 
zatrudnienie w europejskim sektorze 
przemysłowym,

Or. en

Poprawka 284
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· angażować wszystkich odnośnych 
partnerów publicznych i prywatnych w 
ramach łańcuchów dostaw w wybór i 
rozwój przyszłych partnerstw, jak również 
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w określanie ich modeli zarządzania,

Or. en

Poprawka 285

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewniać odpowiedni udział 
zainteresowanych stron, w tym MŚP i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,

Or. en

Poprawka 286
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· łączyć, a nie powielać istniejące 
inicjatywy,

Or. en

Poprawka 287
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

· dążyć do bezpośredniego angażowania 
MŚP we współpracę z większymi 
przedsiębiorstwami wielonarodowymi, aby 
stworzyć zrównoważone przekrojowe 
unijne podejście prowadzące do pomyślnej 
przedsiębiorczej innowacyjności,

Or. en

Poprawka 288
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· być ukierunkowane oraz skupione na 
skutkach i wyraźnie określonych efektach 
końcowych,

Or. en

Poprawka 289
Amalia Sartori, Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – punkt 5 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

· lepiej koordynować istniejące 
instrumenty i inicjatywy,

Or. en
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Poprawka 290
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 32 – akapit pierwszy a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

zwraca się zatem do Komisji Europejskiej 
o promowanie i wspieranie innych 
inicjatyw opartych na zasadzie 
europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji;

Or. en

Poprawka 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wzywa Komisję do wystąpienia z 
wnioskami w rozporządzeniu dotyczącym 
poszczególnych funduszy w okresie 2014-
2020, aby w sposób konkretny ułatwić 
tworzenie europejskich partnerstw na 
rzecz innowacji;

Or. en

Poprawka 292
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do przedkładania 
Parlamentowi corocznego sprawozdania w 
sprawie wszystkich europejskich 
partnerstw na rzecz innowacji, a dwa razy 

33. wzywa Komisję do przedkładania 
Parlamentowi corocznego sprawozdania w 
sprawie wszystkich europejskich 
partnerstw na rzecz innowacji, a dwa razy 
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w roku w sprawie pierwszego projektu 
pilotażowego;

w roku w sprawie pierwszego projektu 
pilotażowego oraz domaga się 
zaangażowania Parlamentu 
Europejskiego na wszystkich etapach 
wdrażania europejskich partnerstw na
rzecz innowacji;

Or. en

Poprawka 293
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Amalia Sartori, Bendt Bendtsen, Evžen 
Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa Komisję do ustanowienia 
partnerstwa na rzecz innowacji w zakresie 
surowców;

Or. en

Poprawka 294
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że pełne zaangażowanie 
szczebla regionalnego i lokalnego ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
Unii innowacji, ponieważ oba te szczeble 
znajdują się odpowiednio blisko 
szerokiego spektrum podmiotów 
zaangażowanych w innowacje i 
funkcjonują w charakterze pośredników 
pomiędzy tymi poszczególnymi 
podmiotami, państwami członkowskimi i 
UE;

34. podkreśla, że pełne zaangażowanie 
szczebla regionalnego i lokalnego ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
Unii innowacji, ponieważ oba te szczeble 
znajdują się odpowiednio blisko 
szerokiego spektrum podmiotów 
zaangażowanych w innowacje i 
funkcjonują w charakterze pośredników 
pomiędzy tymi poszczególnymi 
podmiotami, państwami członkowskimi i 
UE; wzywa w związku z tym Komisję, aby 
zaproponowała tematy do dyskusji oraz 
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sposób postępowania, dzięki którym 
regiony mogą wziąć udział w 
przygotowaniu najbardziej właściwych 
rozwiązań dla głównych wyzwań stojących 
przed społeczeństwem i zapewnić wkład w 
to przygotowanie, przy pełnym 
poszanowaniu zasady pomocniczości; 

Or. it

Poprawka 295
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że pełne zaangażowanie 
szczebla regionalnego i lokalnego ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
Unii innowacji, ponieważ oba te szczeble 
znajdują się odpowiednio blisko 
szerokiego spektrum podmiotów 
zaangażowanych w innowacje i
funkcjonują w charakterze pośredników 
pomiędzy tymi poszczególnymi 
podmiotami, państwami członkowskimi i 
UE;

34. podkreśla, że pełne zaangażowanie 
szczebla regionalnego i lokalnego ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
Unii innowacji, ponieważ oba te szczeble 
odgrywają istotną rolę w zbliżaniu do 
siebie przedsiębiorstw, instytucji 
naukowych, władz publicznych i 
obywateli; powinien obowiązywać już nie 
model potrójnej helisy, lecz standard 
poczwórnego rombu, ponieważ 
uwzględnia on ważną rolę obywateli; oba 
te szczeble funkcjonują w charakterze 
pośredników pomiędzy tymi 
poszczególnymi podmiotami, państwami 
członkowskimi i UE;

Or. en

Poprawka 296
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 34 
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Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że pełne zaangażowanie 
szczebla regionalnego i lokalnego ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
Unii innowacji, ponieważ oba te szczeble 
znajdują się odpowiednio blisko 
szerokiego spektrum podmiotów 
zaangażowanych w innowacje i
funkcjonują w charakterze pośredników 
pomiędzy tymi poszczególnymi 
podmiotami, państwami członkowskimi i 
UE;

34. podkreśla, że pełne zaangażowanie 
władz regionalnych i lokalnych ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
Unii innowacji, ponieważ oba te szczeble 
odgrywają istotną rolę w zbliżaniu do 
siebie przedsiębiorstw, instytutów 
naukowych i badawczych oraz władz 
publicznych (model potrójnej helisy), jako 
że funkcjonują one w charakterze 
pośredników pomiędzy tymi 
poszczególnymi podmiotami, państwami 
członkowskimi i UE;

Or. en

Poprawka 297
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. apeluje o to, by obywatele mieli 
dostęp do najnowocześniejszych innowacji 
za pośrednictwem odpowiedniej 
infrastruktury badań, rozwoju i 
innowacji, aby możliwe było 
wprowadzenie ich innowacji na rynek; 
zauważa, że ułatwi to realizację celów w 
ramach strategii UE 2020; podkreśla, że 
niektóre państwa członkowskie nie będą w 
stanie osiągnąć wyznaczonych celów w 
ramach strategii UE 2020 i będą 
wymagały dodatkowego wsparcia;

Or. en
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Poprawka 298
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. podkreśla ogromny potencjał miast 
pod względem rozwoju badań naukowych 
i innowacji; uważa, że bardziej 
inteligentna polityka miejska oraz 
inicjatywa „inteligentne miasta” w 
dziedzinie energii oparte na postępie 
technologicznym i uwzględniające fakt, że 
w miastach mieszka 80% Europejczyków 
– a właśnie w miastach utrzymują się 
największe nierówności społeczne –
przyczyniłyby się do zrównoważonej 
innowacyjności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 299
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Nagłówek 7 a (nowy) po ustępie 34 

Projekt rezolucji Poprawka

Realizacja strategii

Or. en

Poprawka 300
António Fernando Correia De Campos, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy) po nagłówku 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
przekształcenie aktualnego dokumentu 
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strategicznego „Unia innowacji” w plan 
działania obejmujący konkretne założenia 
i wymierne cele do zrealizowania w 
wyznaczonych ramach czasowych; wzywa 
Komisję do regularnego monitorowania 
postępu, reagowania na przeszkody oraz 
wprowadzenia mechanizmu 
umożliwiającego poprawę, a także do 
regularnego składania sprawozdań 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;

Or. en

Poprawka 301
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 34 b (nowy) po nagłówku 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34b. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
ocenę konkretnych instrumentów 
europejskiej polityki innowacji i 
porównanie ich z naszymi głównymi 
konkurentami zewnętrznymi (Stanami 
Zjednoczonymi, Japonią oraz krajami 
BRIC) oraz o przedstawienie 
sprawozdania porównawczego na temat 
ich wyników w zakresie innowacji; 

Or. en

Poprawka 302
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla znaczenie dostosowania 
polityki w dziedzinie innowacji do 
konkretnych potrzeb danych obszarów, 
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gdyż zaangażowanie władz regionalnych i 
lokalnych w opracowywanie i realizację 
programów innowacji staje się niezbędne, 
z uwagi na niemożność stosowania tej 
samej strategii rozwojowej do wszystkich 
regionów;

Or. en


