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Poprawka 1
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Odniesienie 2a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając projekt przewodni 
strategii „Europa 2020” – Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów 
(COM(2011)0021),

Or. en

Poprawka 2
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Odniesienie 9a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
20 kwietnia 2009 r. pt. „Nowe możliwości 
technologii ICT – strategia na rzecz 
badań w dziedzinie przyszłych i 
powstających technologii w Europie” 
(COM(2009)0184),

Or. en

Poprawka 3
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Odniesienie 11a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając projekt rezolucji B7-
0343/2011 w sprawie uczczenia 100-lecia 
przyznania Nagrody Nobla dla Marii 
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Skłodowskiej-Curie,

Or. en

Poprawka 4
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w oparciu 
o przegląd budżetu Komisja Europejska 
postanowiła rozpocząć debatę w celu 
zwiększenia efektywności finansowania 
badań naukowych i innowacji na szczeblu 
krajowym i unijnym,

A. mając na uwadze, że w oparciu 
o przegląd budżetu Komisja Europejska 
postanowiła rozpocząć debatę w celu 
zmaksymalizowania efektywności 
finansowania badań naukowych 
i innowacji na szczeblu krajowym 
i unijnym oraz nadania przydzielaniu 
środków finansowych na unijne programy 
na rzecz badań naukowych i innowacji 
priorytetu na szczeblu UE,

Or. en

Poprawka 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w oparciu o 
przegląd budżetu Komisja Europejska 
postanowiła rozpocząć debatę w celu 
zwiększenia efektywności finansowania 
badań naukowych i innowacji na szczeblu 
krajowym i unijnym,

A. mając na uwadze, że w oparciu o 
przegląd budżetu Komisja Europejska 
postanowiła rozpocząć debatę w celu 
zwiększenia efektywności finansowania 
badań naukowych i innowacji na szczeblu 
regionalnym, krajowym i unijnym,

Or. pl

Poprawka 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze przyjęcie przez UE 
celu polegającego na zwiększeniu 
wydatków na badania i rozwój do 3% 
unijnego PKB do 2020 r.,

B. mając na uwadze przyjęcie przez UE 
celu polegającego na zwiększeniu 
wydatków na badania i rozwój do 3% 
unijnego PKB do 2020 r., ale mając 
jednak na uwadze, że celem nadrzędnym 
jest pobudzanie innowacji i wzrostu oraz 
sprostanie wyzwaniom społecznym 
stojącym przed Europą, a w szczególności 
pobudzanie i wspieranie prywatnych 
inwestycji w badania i rozwój,

Or. en

Poprawka 7
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze przyjęcie przez UE 
celu polegającego na zwiększeniu 
wydatków na badania i rozwój do 3% 
unijnego PKB do 2020 r.,

B. mając na uwadze przyjęcie przez UE 
celu polegającego na zwiększeniu 
wydatków na badania i rozwój do 3% 
unijnego PKB do 2020 r., a także mając na 
uwadze, że cel ten wymaga zwiększenia 
wydatków publicznych na badania i 
naukę, aby przyciągnąć do Unii 
Europejskiej większą liczbę prywatnych 
inwestycji w badania i rozwój,

Or. en

Poprawka 8
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze przyjęcie przez UE 
celu polegającego na zwiększeniu 
wydatków na badania i rozwój do 3% 
unijnego PKB do 2020 r.,

B. mając na uwadze przyjęcie przez UE 
celu polegającego na zwiększeniu 
wydatków na badania i rozwój do 3% 
unijnego PKB do 2020 r. oraz mając na 
uwadze to, że wiele państw wciąż jest 
jednak daleko od osiągnięcia tego celu,

Or. el

Poprawka 9
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 8 
czerwca 2011 r. pt. „Nowe wieloletnie 
ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej” wezwał 
do znacznego zwiększenia wydatków 
publicznych na badania i naukę,

Or. en

Poprawka 10
Lena Ek

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wydatki powinny 
być w jak największym stopniu 
dostosowane do nadrzędnych celów 
politycznych określonych w strategii 
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„Europa 2020”,

Or. en

Poprawka 11
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze obecne tendencje do 
wywierania silnej presji w odniesieniu do 
zamrażania lub nawet zmniejszania 
europejskiego budżetu w związku 
z okresem nakładania surowych obostrzeń 
na krajowe budżety publiczne, a także 
mając na uwadze, że badania i rozwój oraz 
innowacje należą do tych obszarów, 
w których europejska współpraca przynosi 
prawdziwą wartość dodaną, co wskazuje 
na konieczność realokacji dostępnych 
zasobów UE,

C. mając na uwadze obecne tendencje do 
wywierania silnej presji w odniesieniu do 
zamrażania lub nawet zmniejszania 
europejskiego budżetu w związku 
z okresem nakładania surowych obostrzeń 
na krajowe budżety publiczne, a także 
mając na uwadze, że badania i rozwój oraz 
innowacje należą do tych obszarów, 
w których – w odróżnieniu od niektórych 
innych pozycji budżetowych – europejska 
współpraca przynosi prawdziwą wartość 
dodaną, co wskazuje na konieczność 
realokacji dostępnych zasobów UE,

Or. en

Poprawka 12
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przeżywamy 
obecnie kryzys gospodarczy i społeczny 
(który wywołuje w państwach 
członkowskich bardzo różne skutki) oraz 
że badania naukowe, edukacja i innowacje 
są instrumentami o zasadniczym znaczeniu 
zarówno dla ożywienia gospodarczego, jak 
i tworzenia miejsc pracy, a także dla 

D. mając na uwadze, że przeżywamy 
obecnie kryzys gospodarczy i społeczny 
(który wywołuje w państwach 
członkowskich bardzo różne skutki) oraz 
że badania naukowe, edukacja i innowacje 
są instrumentami o zasadniczym znaczeniu 
zarówno dla ożywienia gospodarczego, jak 
i tworzenia miejsc pracy, a także dla 
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określenia modelu zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu,

określenia modelu zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; mając na uwadze, że 
priorytetem UE powinno być maksymalne 
wykorzystanie potencjału UE w zakresie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
poprzez osiągnięcie celów projektów 
przewodnich strategii „Europa 2020”,

Or. en

Poprawka 13
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przeżywamy 
obecnie kryzys gospodarczy i społeczny 
(który wywołuje w państwach 
członkowskich bardzo różne skutki) oraz 
że badania naukowe, edukacja i innowacje 
są instrumentami o zasadniczym znaczeniu 
zarówno dla ożywienia gospodarczego, jak 
i tworzenia miejsc pracy, a także dla 
określenia modelu zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu,

D. mając na uwadze, że przeżywamy 
obecnie kryzys gospodarczy i społeczny 
(który wywołuje w państwach 
członkowskich bardzo różne skutki) oraz 
że badania naukowe (w ich podstawowych 
i stosowanych wymiarach), edukacja 
i innowacje są instrumentami 
o zasadniczym znaczeniu zarówno dla 
ożywienia gospodarczego, jak i tworzenia 
miejsc pracy, a także dla określenia modelu 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu,

Or. en

Poprawka 14
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przeżywamy 
obecnie kryzys gospodarczy i społeczny 

D. mając na uwadze, że przeżywamy 
obecnie kryzys gospodarczy, społeczny i 
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(który wywołuje w państwach 
członkowskich bardzo różne skutki) oraz 
że badania naukowe, edukacja i innowacje 
są instrumentami o zasadniczym znaczeniu 
zarówno dla ożywienia gospodarczego, jak 
i tworzenia miejsc pracy, a także dla 
określenia modelu zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu,

środowiskowy (który wywołuje 
w państwach członkowskich bardzo różne 
skutki) oraz że badania naukowe, edukacja 
i innowacje są instrumentami 
o zasadniczym znaczeniu zarówno dla 
ożywienia gospodarczego, jak i tworzenia 
miejsc pracy, a także dla określenia 
zrównoważonego modelu społecznego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,

Or. en

Poprawka 15
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że UE i jej państwa 
członkowskie muszą zapewnić sobie 
środki umożliwiające znalezienie 
wspólnych rozwiązań najważniejszych 
problemów społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, demograficznych i 
etycznych, z jakimi borykają się 
społeczeństwa europejskie, takich jak 
starzejące się społeczeństwo, zdrowie, 
zaopatrzenie w żywność, zrównoważony 
rozwój, ważne kwestie ekologiczne itp., a 
także mając na uwadze, że rozwiązania 
tych problemów powinny stanowić zachętę 
dla poszczególnych osób do brania 
większej odpowiedzialności za swoje 
działania,

Or. fr

Poprawka 16
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE,

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE, a także mając na 
uwadze, że w tym kontekście Komisja 
powinna zaproponować dokonanie 
przeglądu zasad dotyczących pomocy 
państwa w zakresie badań naukowych i 
innowacji, która mogłaby wspierać 
konkurencyjność UE,

Or. fr

Poprawka 17
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE,

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE; mając na uwadze, że 
konieczne jest stworzenie spójnego 
zestawu narzędzi wsparcia wzdłuż całego 
„łańcucha innowacji”, co zapewni 
odpowiednią równowagę między 
badaniami o charakterze akademickim, 
stosowanymi badaniami naukowymi i 
innowacjami,
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Or. en

Poprawka 18
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE,

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE; mając na uwadze, że 
należy określić priorytety związane z 
badaniami i wydatki w tym zakresie w celu 
umożliwienia Europie uzyskania pozycji
lidera,

Or. en

Poprawka 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE,

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym wspieranie 
inwestycji dokonywanych przez sektor 
przemysłu i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE,
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Or. en

Poprawka 20
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE,

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie, a w szczególności 
kraje rozwijające się, coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmacnianie i przyciąganie potencjału 
naukowego i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE,

Or. el

Poprawka 21
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE,

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony 
i państwa na świecie coraz więcej 
inwestują w badania, rozwój i innowacje, 
a także mając na uwadze, że celami 
unijnych inwestycji w tej dziedzinie 
powinny być w związku z tym 
wzmocnienie potencjału naukowego 
i poprawa ogólnej zdolności 
konkurencyjnej UE za pomocą badań 
najwyższej klasy,

Or. en
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Poprawka 22
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że chociaż zwiększa 
się dofinansowanie UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji, bardziej rozwiniętym 
pod względem naukowym i technicznym 
państwom członkowskim UE nadal 
przypada największa część zasobów 
dostępnych w ramach różnorakich planów 
i programów finansowych (łącznie 
z przedsięwzięciami na dużą skalę), co 
utrwala niski stopień reprezentacji 
niektórych państw członkowskich 
i europejskich regionów zarówno pod 
względem dostępu do źródeł 
finansowania, jak i korzystania z nich,

F. mając na uwadze, że dofinansowanie 
UE w zakresie badań, rozwoju i innowacji
ma na celu osiągnięcie europejskiej 
doskonałości i że należy zwiększać to 
finansowanie zgodnie z rygorystycznymi 
kryteriami, co stanowi warunek 
osiągnięcia globalnego przywództwa; 
mając na uwadze, że fundusze 
strukturalne i Fundusz Spójności 
powinny odgrywać większą rolę w 
odniesieniu do osiągania doskonałości we 
wszystkich częściach Unii,

Or. en

Poprawka 23
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że chociaż zwiększa 
się dofinansowanie UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji, bardziej rozwiniętym 
pod względem naukowym i technicznym 
państwom członkowskim UE nadal 
przypada największa część zasobów 
dostępnych w ramach różnorakich planów 
i programów finansowych (łącznie 
z przedsięwzięciami na dużą skalę), co 
utrwala niski stopień reprezentacji 
niektórych państw członkowskich 
i europejskich regionów zarówno pod 
względem dostępu do źródeł finansowania, 

F. mając na uwadze, że chociaż zwiększa 
się dofinansowanie UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji, bardziej rozwiniętym 
pod względem naukowym i technicznym 
państwom członkowskim UE nadal 
przypada największa część zasobów 
dostępnych w ramach różnorakich 
ramowych planów i programów 
finansowych (łącznie z przedsięwzięciami 
na dużą skalę), co utrwala niski stopień 
reprezentacji niektórych państw 
członkowskich i europejskich regionów 
zarówno pod względem dostępu do źródeł 
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jak i korzystania z nich, finansowania, jak i korzystania z nich; 
mając na uwadze, że wiele regionów w 
mniejszym stopniu reprezentowanych w 
programach ramowych wykorzystuje 
więcej zasobów dostępnych w ramach 
Funduszu Spójności i funduszy 
strukturalnych,

Or. en

Poprawka 24
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że chociaż zwiększa 
się dofinansowanie UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji, bardziej rozwiniętym 
pod względem naukowym i technicznym 
państwom członkowskim UE nadal 
przypada największa część zasobów 
dostępnych w ramach różnorakich planów 
i programów finansowych (łącznie 
z przedsięwzięciami na dużą skalę), co 
utrwala niski stopień reprezentacji 
niektórych państw członkowskich 
i europejskich regionów zarówno pod 
względem dostępu do źródeł finansowania, 
jak i korzystania z nich,

F. mając na uwadze, że chociaż zwiększa 
się dofinansowanie UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji, bardziej rozwinięte
pod względem naukowym i technicznym 
państwa członkowskie UE nadal są w 
stanie wykorzystywać największa część 
zasobów dostępnych w ramach 
różnorakich planów i programów 
finansowych (łącznie z przedsięwzięciami 
na dużą skalę), co utrwala niski stopień 
reprezentacji niektórych państw 
członkowskich i europejskich regionów 
zarówno pod względem dostępu do źródeł 
finansowania, jak i korzystania z nich,

Or. en

Poprawka 25
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że chociaż zwiększa F. mając na uwadze, że chociaż zwiększa 
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się dofinansowanie UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji, bardziej rozwiniętym 
pod względem naukowym i technicznym 
państwom członkowskim UE nadal 
przypada największa część zasobów 
dostępnych w ramach różnorakich planów 
i programów finansowych (łącznie 
z przedsięwzięciami na dużą skalę), co 
utrwala niski stopień reprezentacji 
niektórych państw członkowskich 
i europejskich regionów zarówno pod 
względem dostępu do źródeł finansowania, 
jak i korzystania z nich,

się dofinansowanie UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji, bardziej rozwiniętym 
pod względem naukowym i technicznym 
państwom członkowskim UE nadal 
przypada największa część zasobów 
dostępnych w ramach różnorakich planów 
i programów finansowych (łącznie 
z przedsięwzięciami na dużą skalę), co 
utrwala niski stopień reprezentacji 
niektórych państw członkowskich i ich 
europejskich regionów zarówno pod 
względem dostępu do źródeł finansowania, 
jak i korzystania z nich,

Or. en

Poprawka 26
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w celu 
urzeczywistnienia europejskiej przestrzeni 
badawczej i utrzymania jej 
międzynarodowej konkurencyjności w 
perspektywie długoterminowej Europa 
musi rozwinąć i wykorzystać cały swój 
potencjał, a także mając zatem na uwadze, 
że należy zlikwidować strukturalne 
przyczyny utrzymującej się emigracji 
wykwalifikowanych naukowców z 
niektórych państw członkowskich oraz ich 
niewielki poziom uczestnictwa w 
europejskich programach badawczych z 
korzyścią dla całej Europy, 

Or. de

Poprawka 27
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że istnieje ogromny 
niewykorzystany potencjał w zakresie 
koordynacji 27 krajowych programów 
badawczych w zakresie zapobiegania 
marnotrawieniu zasobów poprzez 
powielanie pracy i zbędne działania 
administracyjne,

Or. da

Poprawka 28
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że brak 
infrastruktury wciąż ogranicza możliwości 
niektórych państw członkowskich i 
regionów pod względem ubiegania się o 
dofinansowanie,

Or. en

Poprawka 29
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się 
nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania 
badań i rozwoju, infrastruktury 
przemysłowej i systemów szkolnictwa 
wyższego,

G. mając na uwadze, że należy zwiększać 
potencjał w zakresie badań naukowych i 
innowacji w całej Europie i zapewniać ich 
optymalne wykorzystanie w celu 
wspierania prowadzenia w Europie 
najnowocześniejszych badań naukowych 
na świecie; mając na uwadze, że kryteria 
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dotyczące doskonałości i spójności nie są 
ze sobą sprzeczne, a bez osiągnięcia 
doskonałości nie będzie możliwe 
osiągnięcie europejskiego przywództwa, a 
poziom inwestycji w badania naukowe w 
całej Unii będzie niższy,

Or. en

Poprawka 30
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się 
nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania badań 
i rozwoju, infrastruktury przemysłowej 
i systemów szkolnictwa wyższego,

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące i 
zwiększające się znaczne nierówności 
w obrębie UE pod względem krajowych 
możliwości finansowania badań i rozwoju, 
infrastruktury przemysłowej i systemów 
szkolnictwa wyższego, a także mając na
uwadze, że poziomy krajowego 
finansowania badań naukowych są 
bezpośrednio powiązane ze stopniem 
udziału państw członkowskich w 7PR,

Or. el

Poprawka 31
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się 
nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania badań 
i rozwoju, infrastruktury przemysłowej 
i systemów szkolnictwa wyższego,

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się 
nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania badań 
i rozwoju, infrastruktury przemysłowej 
i systemów szkolnictwa wyższego; mając 
na uwadze, że wzrost kosztów 
finansowania badań naukowych oznacza, 
że potrzeba większej ilości środków 
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finansowych na osiągnięcie tego samego 
celu, którym jest rozwinięcie nowych 
dziedzin badań naukowych,

Or. lt

Poprawka 32
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się 
nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania badań 
i rozwoju, infrastruktury przemysłowej 
i systemów szkolnictwa wyższego,

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się 
nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania badań 
i rozwoju, infrastruktury przemysłowej 
i systemów szkolnictwa wyższego, a także 
mając na uwadze, że nierówności te 
odzwierciedlają relatywną przewagę 
poszczególnych państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 33
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się 
nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania badań 
i rozwoju, infrastruktury przemysłowej 
i systemów szkolnictwa wyższego,

G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się 
nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania badań 
i rozwoju, infrastruktury przemysłowej 
i systemów szkolnictwa wyższego, a także 
mając na uwadze, że należy stworzyć 
mechanizmy równoważące w celu 
zapewnienia jednakowej 
konkurencyjności wszystkich państw 
członkowskich,
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Or. en

Poprawka 34
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w 
poszczególnych państwach członkowskich 
dofinansowanie UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji ma różne znaczenie i 
różne lokalne skutki oraz że ta
różnorodność zależy zarówno od 
odmiennych specjalizacji naukowych i 
technologicznych państw członkowskich, 
jak i od nierówności w obrębie UE pod 
względem krajowych możliwości 
finansowania badań i rozwoju, 
infrastruktury przemysłowej i systemów 
szkolnictwa wyższego,

Or. it

Poprawka 35
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że lepsze stosunki 
między środowiskami akademickim, 
badawczym i przemysłowym mają 
podstawowe znaczenie dla optymalnego 
przekształcania wyników badań w towary i 
usługi, co przyczyni się do wzrostu 
gospodarczego i przyniesie korzyści 
całemu społeczeństwu, 

Or. fr
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Poprawka 36
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że władze krajowe i 
regionalne przyjmują różne strategie, co 
prowadzi do powielania wysiłków, a to z 
kolei powoduje zwiększanie wydatków i 
rozdrobnienie,

Or. lt

Poprawka 37
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ogromne 
znaczenie MŚP dla unijnej gospodarki 
i zatrudnienia nie jest odzwierciedlone 
w ich możliwości dostępu do unijnych 
funduszy na rzecz badań, rozwoju 
i innowacji,

H. mając na uwadze, że przemysł i MŚP 
mają ogromne znaczenie dla unijnej 
gospodarki i zatrudnienia, w związku z 
czym konieczne jest uproszczenie 
procedur i ograniczenie biurokracji w 
celu zwiększenia dostępności i 
uczestnictwa MŚP oraz całego przemysłu,

Or. en

Poprawka 38
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ogromne 
znaczenie MŚP dla unijnej gospodarki 
i zatrudnienia nie jest odzwierciedlone 

H. mając na uwadze, że ogromne 
znaczenie MŚP dla unijnej gospodarki 
i zatrudnienia nie jest odzwierciedlone 
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w ich możliwości dostępu do unijnych 
funduszy na rzecz badań, rozwoju 
i innowacji,

w stopniu wykorzystywania przez nie 
unijnych funduszy na rzecz badań, rozwoju 
i innowacji; mając na uwadze, że 
współpraca z sektorem przemysłu 
przyczyniła się do znaczących inwestycji 
na rzecz badań, rozwoju i innowacji ze 
strony sektora przemysłu,

Or. en

Poprawka 39
Edit Herczog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ogromne 
znaczenie MŚP dla unijnej gospodarki 
i zatrudnienia nie jest odzwierciedlone 
w ich możliwości dostępu do unijnych 
funduszy na rzecz badań, rozwoju 
i innowacji,

H. mając na uwadze, że ogromne 
znaczenie MŚP dla unijnej gospodarki 
i zatrudnienia nie jest odzwierciedlone 
w ich możliwości dostępu do unijnych 
funduszy na rzecz badań, rozwoju 
i innowacji; mając na uwadze, że udział 
MŚP w projektach z zakresu badań, 
rozwoju i innowacji powinien osiągnąć 
poziom 15%, co przyczyni się do 
wspierania konkurencyjnej bazy Europy,

Or. en

Poprawka 40
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że we WRS należy 
odzwierciedlić zmianę w zakresie 
obszarów priorytetowych i przydzielanych 
budżetów w celu uwzględnienia ambicji 
UE w zakresie sprostania najważniejszym 
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wyzwaniom społecznym, takim jak zmiana 
klimatu oraz efektywność energetyczna i 
efektywne gospodarowanie zasobami; 
mając na uwadze, że środki finansowe 
przydzielane na badania naukowe w 
obszarze zrównoważonej energii stanowią 
obecnie najmniejszą część całego 
programu ramowego, co jest sprzeczne z 
celami UE w tym zakresie,

Or. en

Poprawka 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że globalne 
wyzwania społeczne wymagają globalnych 
rozwiązań, w tym wykorzystania obecnych 
oraz stworzenia nowych platform 
współpracy obejmujących partnerów ze 
wszytkich państw członkowskich;
podstawowe znaczenie dla 
przezwyciężania tych wyzwań będzie 
lepsze zintegrowanie systemu badań 
ponadnarodowych oraz instrumentów 
kierowanych dla MŚP,

Or. pl

Poprawka 42
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w świetle 
światowego kryzysu konieczna jest zmiana 
paradygmatu w obszarze badań 
naukowych UE i przejście z mało 
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elastycznego podejścia opartego na 
zagadnieniach do ukierunkowania na 
najważniejsze wyzwania społeczne stojące 
przed światem,

Or. da

Poprawka 43
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w ramach 
strategii „Europa 2020” badania 
naukowe i innowacje stanowią 
najważniejszy czynnik sprzyjający 
inteligentnemu, zrównoważonemu i 
spójnemu wzrostowi, 

Or. fr

Poprawka 44
Lena Ek

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że 7PR powinien 
opierać się na tych samych zasadach 
ogólnych co EPB,

Or. en

Poprawka 45
Britta Thomsen
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Projekt rezolucji
Punkt Hb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że choroby 
związane z ubóstwem i choroby 
zaniedbane hamują wzrost gospodarczy, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się; 
mając na uwadze, że choroby te dotyczą 
ponad miliarda osób i są przyczyną 
milionów zgonów rocznie,

Or. en

Poprawka 46
Angelika Niebler, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być powiązanie unijnych 
programów badawczych z programami 
finansowania;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być powiązanie unijnych 
programów badawczych z programami 
finansowania; uważa jednak, że taka 
struktura pod żadnym pozorem nie 
powinna prowadzić do stawiania nauki na 
poziomie uniwersyteckim w niekorzystnej 
sytuacji w porównaniu z innymi 
elementami w ramach ubiegania się o 
coraz bardziej ograniczone dotacje;

Or. de

Poprawka 47
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być powiązanie unijnych 
programów badawczych z programami 
finansowania;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być powiązanie unijnych 
programów badawczych z programami 
finansowania; należy tego dokonać za 
pomocą podejścia systemowego, którego 
celem będzie zintegrowanie założeń, 
zainteresowanych stron, strategii i 
instrumentów;

Or. it

Poprawka 48
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być powiązanie unijnych 
programów badawczych z programami 
finansowania;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS
powinno być powiązanie istniejących 
wspólnotowych strategii politycznych w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji 
z odnośnymi programami finansowania;

Or. it

Poprawka 49
Gunnar Hökmark



PE467.207v01-00 26/107 AM\870996PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być powiązanie unijnych 
programów badawczych z programami 
finansowania;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być zwiększanie atrakcyjności 
unijnych programów badawczych 
i programów finansowania oraz ułatwianie 
dostępu do nich wszystkim uczestnikom;

Or. en

Poprawka 50
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być powiązanie unijnych 
programów badawczych z programami 
finansowania;

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji Europejskiej określającą 
wspólne ramy strategiczne (WRS) dla 
finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji oraz uważa, że 
najważniejszym elementem nowych WRS 
powinno być powiązanie unijnych 
programów badawczych i programów 
badawczych państw członkowskich 
z programami finansowania;

Or. fr

Poprawka 51
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias, 
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa do podejmowania wspólnych 
publicznych i prywatnych działań na 
szczeblu europejskim i krajowym w celu 
osiągnięcia celu strategii „Europa 2020” 
przewidującego przeznaczanie 3% 
produktu krajowego brutto (PKB) na 
badania naukowe i rozwój, co pozwoli na 
stworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej i urzeczywistnienie „Unii 
innowacji”; wzywa instytucje i państwa 
członkowskie UE do niezwłocznego 
opracowania konkretnego planu działania 
na rzecz realizacji tego celu, a także 
podkreśla ogromne zobowiązanie 
gospodarcze, z jakim będzie wiązała się 
realizacja tego celu, wynoszące mniej 
więcej 130 miliardów euro rocznie 
pochodzących z budżetu UE i budżetów 
krajowych, a także dwukrotnie tyle z 
sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 52
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje projekt 
przewodni „Unia innowacji”, w którym 
popiera się przyjęcie strategicznego 
podejścia do badań naukowych i 
innowacji, a także w ramach którego 
ustanawia się ramy i określa założenia, w 
realizacji których powinny pomagać 
przyszłe unijne programy w zakresie 
badań naukowych i innowacji;

Or. lt
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Poprawka 53
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że należy ustanowić solidne 
powiązanie między wspólnymi ramami 
strategicznymi a projektem przewodnim 
„Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia”, aby wykorzystać potencjał 
programu ramowego w zakresie tworzenia 
miejsc pracy;

Or. da

Poprawka 54
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i spójności mają odmienne założenia 
i dlatego powinny one jako takie 
zachować odrębny, aczkolwiek 
uzupełniający charakter;

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz badań i innowacji oraz fundusze 
strukturalne i Fundusz Spójności mają 
odmienne założenia, ale że wytworzenie 
między nimi synergii ukierunkowanej na 
sprostanie stojącym przed nami 
najważniejszym wyzwaniom społecznym 
(tj. zmianom demograficznym, osiągnięciu 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami oraz stworzeniu stabilnej i 
sprawiedliwej bazy gospodarczej) musi 
być wymogiem dla wszystkich funduszy i 
programów UE;

Or. en

Poprawka 55
Gunnar Hökmark
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że unijne fundusze i programy 
na rzecz rozwoju oraz fundusze 
strukturalne i spójności mają odmienne 
założenia i dlatego powinny one jako takie 
zachować odrębny, aczkolwiek 
uzupełniający charakter;

2. uważa, że należy wytwarzać większą 
synergię unijnych funduszy i programów
na rzecz rozwoju oraz funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w 
celu bardziej skutecznego pobudzania 
inteligentnej specjalizacji, np. poprzez 
wspieranie rozwijania klastrów;

Or. en

Poprawka 56
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i spójności mają odmienne założenia 
i dlatego powinny one jako takie zachować 
odrębny, aczkolwiek uzupełniający 
charakter;

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności mają odmienne 
założenia i dlatego powinny one jako takie 
zachować odrębny, aczkolwiek 
uzupełniający charakter; ponadto ich cele 
powinny prowadzić do stworzenia synergii 
i powinny obejmować m.in. wspieranie 
doskonałości i współpracy między 
środowiskami akademickimi, publicznymi 
centrami badawczymi i sektorem 
przemysłu w różnych regionach;

Or. it

Poprawka 57
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i spójności mają odmienne założenia 
i dlatego powinny one jako takie zachować 
odrębny, aczkolwiek uzupełniający 
charakter;

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności mają odmienne 
założenia i dlatego powinny one jako takie
zachować odrębny, aczkolwiek 
uzupełniający charakter; apeluje o to, by 
ich koordynacja przebiegała w jaśniejszy i 
bardziej systematyczny sposób, co 
zachęcałoby regiony do „inteligentnej 
specjalizacji”;

Or. es

Poprawka 58
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i spójności mają odmienne założenia 
i dlatego powinny one jako takie zachować 
odrębny, aczkolwiek uzupełniający 
charakter;

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności mają odmienne 
założenia i dlatego powinny one jako takie 
zachować odrębny, aczkolwiek 
uzupełniający charakter, a także że należy 
określać możliwości w zakresie 
wytworzenia między nimi synergii;

Or. en

Poprawka 59
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
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rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i spójności mają odmienne założenia 
i dlatego powinny one jako takie zachować 
odrębny, aczkolwiek uzupełniający 
charakter;

rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności mają odmienne 
założenia i dlatego powinny one jako takie 
zachować odrębny, aczkolwiek elastyczny i 
uzupełniający charakter;

Or. en

Poprawka 60
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i spójności mają odmienne założenia 
i dlatego powinny one jako takie zachować 
odrębny, aczkolwiek uzupełniający 
charakter;

2. uważa, że unijne fundusze i programy na 
rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności mają odmienne 
założenia i dlatego powinny one jako takie 
zachować odrębny, aczkolwiek w 
stosownych przypadkach uzupełniający 
charakter;

Or. en

Poprawka 61
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do stworzenia prostego 
i łatwo dostępnego systemu mającego na 
celu przyspieszenie wprowadzania 
innowacji, inwestowania w projekty z 
zakresu badań, rozwoju i innowacji na 
rzecz zwalczania największych wyzwań 
społecznych, a także do przyjęcia 
prawdziwie całościowego podejścia; 
apeluje jednocześnie o utrzymywanie 
solidnej podstawy dla doskonałości w 
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ramach podstawowych badań naukowych 
poprzez korzystanie z pomyślnych 
doświadczeń Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych;

Or. en

Poprawka 62
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla możliwości regionów w 
zakresie prowadzenia dialogu za 
pośrednictwem budowania sieci 
doskonałości i wzywa Komisję do 
uwzględnienia wartości dodanej projektów 
badawczych, które uzyskały wsparcie ze 
strony władz regionalnych;

Or. it

Poprawka 63
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” 
(ang. stairways to excellence) dla tych 
państw członkowskich i regionów, które 
są niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także 
o znaczne zwiększanie możliwości 
rozwijania potencjału ludzkiego 

3. podkreśla znaczenie Funduszu 
Spójności i funduszy strukturalnych w 
zakresie wspierania rozwoju pionierskich 
badań naukowych najwyższej klasy we 
wszystkich częściach Unii;
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i infrastruktury w państwach i regionach, 
których reprezentacja jest niewielka;

Or. en

Poprawka 64
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także 
o znaczne zwiększanie możliwości 
rozwijania potencjału ludzkiego 
i infrastruktury w państwach i regionach, 
których reprezentacja jest niewielka;

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR;

Or. en

Poprawka 65
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Edit 
Herczog, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-
Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
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„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka; jest zdania, że 
należy w jak największym stopniu 
wykorzystać fundusze strukturalne do 
wspierania tworzenia zdolności w 
regionach za pośrednictwem specjalnych 
działań mających na celu tworzenie 
centrów doskonałości, modernizowanie 
uniwersytetów, zakup aparatury 
naukowej, lokalny transfer technologii, 
wspieranie przedsiębiorstw 
rozpoczynających działanie i 
przedsiębiorstw odpryskowych oraz 
współpracy sektora przemysłu i środowisk 
akademickich na szczeblu lokalnym; jest 
przekonany, że pozwoli to na stworzenie 
„schodów do doskonałości”, które 
umożliwią tym regionom pełny udział we 
wspólnych strategicznych ramach na 
rzecz badań naukowych i innowacji, 
opierających się na jakości i 
doskonałości;

Or. en

Poprawka 66
Edit Herczog, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
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„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji oraz poprzez 
osiągnięcie większej synergii między 
programami państw członkowskich a 
programami europejskimi, aby zapobiec 
ich nakładaniu się, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka; apeluje o 
utrzymanie i bezwzględne przestrzeganie 
współczynnika finansowania 50%–50% w 
odniesieniu do UE i sektora 
przemysłowego;

Or. en

Poprawka 67
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

3. zwraca uwagę na znaczenie określania 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich, które w mniejszym stopniu 
uczestniczą w ramowym programie w 
dziedzinie badań i rozwoju, a także wzywa 
Komisję do opracowania odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

Or. fr
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Poprawka 68
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez wydajne wykorzystanie 
dostępnych narzędzi i poprzez 
opracowanie w razie konieczności nowych, 
odpowiednich instrumentów zacieśniania 
współpracy między państwami 
członkowskimi o silnej i o słabszej 
reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

Or. el

Poprawka 69
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR pod 
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poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

względem ich odnośnych zalet i wartości, 
jaką mogą mieć dla UE, poprzez 
opracowanie odpowiednich instrumentów 
zacieśniania współpracy między 
państwami członkowskimi o silnej i 
o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

Or. en

Poprawka 70
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są słabsze 
pod względem gospodarczym i bardziej 
wrażliwe pod względem społecznym oraz 
które są niedostatecznie reprezentowane 
w PR poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

Or. lt

Poprawka 71
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez wykorzystanie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności do 
zacieśniania współpracy między 
państwami członkowskimi o silnej i 
o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

Or. en

Poprawka 72
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” 
(ang. stairways to excellence) dla tych 
państw członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o udzielanie 
większego wsparcia państwom 
członkowskim i regionom, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

Or. ro



AM\870996PL.doc 39/107 PE467.207v01-00

PL

Poprawka 73
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie zgodnie 
ze skutecznymi i jasnymi kryteriami 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

Or. en

Poprawka 74
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
instrumentów zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi o silnej 
i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania 
konwergencji strategii politycznych oraz 
zwraca się do Komisji o określenie 
„schodów do doskonałości” (ang. stairways 
to excellence) dla tych państw 
członkowskich i regionów, które są 
niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich 
wskaźników i instrumentów zacieśniania 
współpracy między państwami 
członkowskimi o silnej i o słabszej 
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zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania 
potencjału ludzkiego i infrastruktury 
w państwach i regionach, których 
reprezentacja jest niewielka;

Or. it

Poprawka 75
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że ogłoszenie konkursu na 
tworzenie najnowocześniejszych centrów 
badawczych w regionach w niekorzystnym 
położeniu jest odpowiednim instrumentem 
rozwoju europejskiej przestrzeni 
badawczej; uważa, że udzielanie pomocy 
w formie konkursu zwiększa dynamikę i 
kreatywność, co nawet w słabszych 
strukturalnie regionach może prowadzić 
do pomyślnego tworzenia ośrodków 
badawczych i technologicznych 
zapewniających przyszłościowe miejsca 
pracy; uważa, że kandydatami do 
konkursu powinny być zespoły składające 
się z jednego uznanego na arenie 
międzynarodowej instytutu badawczego i z 
jednego regionu w niekorzystnym 
położeniu oraz że podejścia naukowe, 
stanowiące podstawę dla wniosków 
założycielskich, powinny być oceniane 
zgodnie z zasadą doskonałości; uważa 
jednocześnie, że regiony te powinny być 
zobowiązane do opracowania realnego 
ogólnego podejścia dotyczącego 
budowania infrastruktury otwartej na 
badania naukowe i innowacje, np. za 
pomocą funduszy strukturalnych i poprzez 
tworzenie odpowiednich ram;

Or. de
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Poprawka 76
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do uzupełnienia jej 
rocznych i wieloletnich programów prac o 
oceny ex ante dotyczące oddziaływania 
terytorialnego różnych projektów 
badawczych i innowacyjnych, które 
mogłyby uzyskać finansowanie, w celu 
zapewnienia większej równowagi 
geograficznej w odniesieniu do dostępu do 
finansowania;

Or. it

Poprawka 77
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o wspieranie 
transnarodowych działań z zakresu 
badań, rozwoju i innowacji przy 
jednoczesnym łączeniu celów polityki 
spójności z doskonałością naukową; jest 
przekonany, że taka synergia mogłaby 
stanowić bodziec przyspieszający 
likwidowanie różnic między regionami 
najsłabiej rozwiniętymi a regionami 
najlepiej rozwiniętymi w dziedzinie nauki;

Or. en
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Poprawka 78
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że rozwinięta infrastruktura 
zwiększa konkurencyjność państw 
członkowskich i regionów, a tym samym 
zwiększa możliwości w zakresie 
korzystania z unijnych funduszy i 
programów badawczych;

Or. en

Poprawka 79
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla rolę regionów i 
najważniejszych regionalnych klastrów w 
opracowywaniu i realizowaniu 
europejskich programów badawczych, 
również w kontekście ich silnych 
powiązań z lokalnymi przedsiębiorstwami, 
usługami oraz centrami badawczymi i 
szkoleniowymi;

Or. it

Poprawka 80
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. podkreśla potrzebę jak najlepszego 
wykorzystania łańcuchów dostaw, 
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rejonów i wysoce wyspecjalizowanych 
sieci przedsiębiorstw, które ułatwiają 
propagowanie europejskiej doskonałości 
zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza 
nią, a także potrzebę zachęcania do 
tworzenia nowych klastrów 
przemysłowych;

Or. it

Poprawka 81
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 
typu uczestnika lub od samego charakteru 
projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

4. przypomina, że doskonałość naukowa 
powinna stanowić główne kryterium 
finansowania europejskich badań 
naukowych; jest przekonany, że 
wiarygodność programu ramowego opiera 
się na jakości naukowej i że nie może ona 
być określana na innej podstawie;

Or. en

Poprawka 82
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że różni 
uczestnicy zaczynają z różnych poziomów 
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typu uczestnika lub od samego charakteru 
projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

oraz że w związku z tym konieczne jest 
dostosowanie wcześniej udzielanych im 
środków wsparcia do konkretnych 
panujących okoliczności;

Or. es

Poprawka 83
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 
typu uczestnika lub od samego charakteru 
projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

4. przypomina, że doskonałość uznawana 
jest za główne ogólne kryterium 
finansowania oraz że ta prostota jest 
najważniejszym elementem procesu 
uzyskiwania wartości z ograniczonych 
funduszy UE;

Or. en

Poprawka 84
Edit Herczog, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne 
kryterium finansowania, należy pamiętać, 
że natura doskonałości jest zróżnicowana 
i zależy od typu uczestnika lub od samego 
charakteru projektu badawczo-
innowacyjnego (kryterium doskonałości 
w przypadku placówki badawczej jest inne 
niż w przypadku indywidualnego badacza 
lub MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

4. jest przekonany, że w ramach 
europejskiej przestrzeni badawczej zasada 
doskonałości wciąż stanowi podstawę dla 
przyszłej konkurencyjności Europy; 
przypomina, że natura doskonałości jest 
zróżnicowana i zależy od typu uczestnika 
lub od samego charakteru projektu 
badawczo-innowacyjnego; podkreśla, że 
rozwój techniczny, innowacje i budowanie 
rynku powinny stanowić główne kryteria 
dla przemysłu i badań stosowanych; jest 
przekonany, że instrumenty na rzecz 
spójności, takie jak fundusze strukturalne, 
powinny usprawniać rozwój doskonałości 
i tworzenie zdolności poprzez zapewnianie 
większej kompatybilności z badaniami 
naukowymi i innowacjami na szczeblu 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 85
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, 
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne 
kryterium finansowania, należy pamiętać, 
że natura doskonałości jest zróżnicowana 
i zależy od typu uczestnika lub od samego 
charakteru projektu badawczo-
innowacyjnego (kryterium doskonałości 
w przypadku placówki badawczej jest inne 
niż w przypadku indywidualnego badacza 
lub MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 

4. jest przekonany, że w ramach 
europejskiej przestrzeni badawczej zasada 
doskonałości wciąż stanowi podstawę dla 
przyszłej konkurencyjności Europy; 
przypomina, że natura doskonałości jest 
zróżnicowana i zależy od typu uczestnika 
lub od samego charakteru projektu 
badawczo-innowacyjnego; jest 
przekonany, że instrumenty na rzecz 
spójności, takie jak fundusze strukturalne, 
powinny usprawniać rozwój doskonałości 
i tworzenie zdolności poprzez zapewnianie 
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stosowanych); większej kompatybilności z badaniami 
naukowymi i innowacjami na szczeblu 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 86
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 
typu uczestnika lub od samego charakteru 
projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za jedno z głównych 
ogólnych kryteriów finansowania badań 
naukowych, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 
typu uczestnika (kryterium doskonałości 
w przypadku placówki badawczej jest inne 
niż w przypadku indywidualnego badacza 
lub MŚP) lub od charakteru samego
badania naukowego lub innowacji 
(działania związane z innowacjami, takie 
jak demonstracje i projekty pilotażowe na 
dużą skalę, wymagają różnych kryteriów 
powodzenia);

Or. en

Poprawka 87
Hannu Takkula, Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 
typu uczestnika lub od samego charakteru 

4. przypomina, że doskonałość jest 
nadrzędną zasadą i nadrzędnym kryterium 
finansowania; należy jednak pamiętać, że 
natura doskonałości jest zróżnicowana 
i zależy od typu uczestnika lub od samego 
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projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

charakteru projektu badawczo-
innowacyjnego (kryterium doskonałości 
w przypadku placówki badawczej jest inne 
niż w przypadku indywidualnego badacza 
lub MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

Or. en

Poprawka 88
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 
uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 
typu uczestnika lub od samego charakteru 
projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

4. przypomina, że doskonałość uznawana 
jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, ale ocena doskonałości jest 
jednak zróżnicowana i zależy od typu 
uczestnika lub od samego charakteru 
projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

Or. en

Poprawka 89
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że chociaż doskonałość 4. przypomina, że chociaż doskonałość 
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uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 
typu uczestnika lub od samego charakteru 
projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

uznawana jest za podstawowe kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura 
doskonałości jest zróżnicowana i zależy od 
typu uczestnika lub od samego charakteru 
projektu badawczo-innowacyjnego 
(kryterium doskonałości w przypadku 
placówki badawczej jest inne niż 
w przypadku indywidualnego badacza lub 
MŚP, a projekty z zakresu badań 
podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań 
stosowanych);

Or. en

Poprawka 90
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zdania, że doskonałość naukowa 
jest najważniejszym kryterium 
przydzielania konkurencyjnego 
finansowania na rzecz badań naukowych; 
uznaje jednak, że dotychczasowy sposób 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
na rzecz badań i rozwoju nie doprowadził 
jeszcze do osiągnięcia 
satysfakcjonujących rezultatów pod 
względem likwidowania rozbieżności w 
zakresie badań naukowych i innowacji, 
które istnieją między państwami 
członkowskimi; podkreśla znaczenie 
osiągnięcia tego celu, aby zapobiec 
istnieniu dwóch prędkości rozwoju 
europejskiej gospodarki; jest zdania, że 
konieczne jest przyjęcie zmienionych 
podejść na szczeblu europejskim w celu 
zwiększenia konkurencyjności w zakresie 
badań i rozwoju państw członkowskich 
osiągających słabsze wyniki; jest 
przekonany, że potencjał europejskich
programów w zakresie rozwijania 
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doskonałości w Europie poprzez 
wykorzystywanie możliwości do uczenia 
się oferowanych przez najważniejsze 
europejskie instytucje w obszarze badań i 
rozwoju nie został jeszcze w pełni 
wykorzystany; wzywa do zwiększania 
możliwości programów w zakresie 
transnarodowego szkolenia badaczy; 
podkreśla potrzebę przyjęcia nowego 
podejścia w celu umożliwiania 
uniwersytetom i organizacjom badawczym 
zawierania umów partnerskich 
określających instytucjonalne wzajemne 
programy uczenia się w zakresie 
mechanizmów zarządzania, zasobów 
ludzkich i strategii dotyczących praw 
własności intelektualnej, finansowania, 
kształcenia, systemów organizacyjnych 
dotyczących badań naukowych i 
innowacji oraz zaangażowania 
przedsiębiorstw i społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 91
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wskazuje, że innowacje są 
podstawowym elementem trójkąta wiedzy 
(edukacja – badania – innowacje), w 
związku z czym każda próba ich 
wzmocnienia nieuchronnie wiąże się ze 
wzmocnieniem innych parametrów i 
wymaga spójnej i zrównoważonej polityki 
na rzecz utworzenia europejskiego 
społeczeństwa wiedzy;

Or. el
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Poprawka 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. krytycznie odnosi się do braku 
przejrzystości i informacji dotyczących 
przyszłych zaproszeń do składania 
wniosków w sprawie projektów 
badawczych; zauważa, że prowadzi to do 
tego, że badacze i instytuty nie są w stanie 
w pełni i na czas się przygotować; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
bardziej skutecznego informowania 
różnych podmiotów o możliwościach 
dostępu do programu ramowego;

Or. de

Poprawka 93
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
doskonałości i zwiększenia 
konkurencyjności Europy należy zachęcać 
europejskie społeczności prowadzące 
badania naukowe najwyższej klasy i 
wprowadzające innowacje do prowadzenia 
współpracy ze społecznościami 
prowadzącymi najbardziej zaawansowane 
badania spoza Europy; jest przekonany, 
że otwarcie przyszłych WRS powinno 
opierać się przede wszystkim na zasadzie 
wzajemności, co umożliwi udział na 
równych zasadach w programach i 
działaniach leżących w obszarze dużego 
wzajemnego zainteresowania;
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Or. en

Poprawka 94
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla potrzebę wspierania 
podejścia mającego na celu umożliwianie 
przekształcania badań naukowych w 
innowacje i koncentrującego się m.in. na 
różnych etapach łańcuch innowacji takich 
jak: badania naukowe, rozwój, 
demonstracja, rozpowszechnianie i 
transfer technologii; 

Or. it

Poprawka 95
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla znaczenie wspólnych 
inicjatyw technologicznych, takich jak 
IMI, dla dalszego rozpowszechniania 
wiedzy naukowej w Europie;

Or. fr

Poprawka 96
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4b. apeluje do Komisji, mając na uwadze 
cel przeznaczania do 2020 r. 3% PKB na 
badania i rozwój oraz uznając to, że 
badania naukowe i innowacje są jedynym 
pewnym sposobem ożywienia 
gospodarczego w UE, o rozważenie 
wprowadzenia wiążącego dla państw 
członkowskich tymczasowego 
minimalnego celu przeznaczania do 2015 
r. mniej więcej 1% PKB na finansowanie 
badań i rozwoju technologicznego;

Or. el

Poprawka 97
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. jest przekonany, że w przyszłości 
należy również rozważyć jednostronne 
otwarcie WRS, gdy będzie to leżało w 
interesie Europy i gdy sutki będą zależeć 
od udziału podmiotów z państw trzecich; 
jest ponadto przekonany, że w celu 
sprostania najważniejszym wyzwaniom 
przyszłe WRS powinny ułatwiać tworzenie 
struktury globalnych procesów 
strategicznych i określania priorytetów 
również przy udziale podmiotów spoza 
Europy;

Or. en

Poprawka 98
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 4c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4c. wzywa Komisję do udziału w procesie 
oceny wniosków i programów dotyczących 
badań naukowych i innowacji 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w 
tych państwach członkowskich, które 
pozostają w tyle pod względem 
finansowania badań ze środków 
krajowych, aby zapewnić stosowanie 
wspólnych norm i realizację wspólnych 
celów oraz merytokratyczną ocenę i 
najlepsze możliwe wykorzystanie środków 
unijnych;

Or. el

Poprawka 99
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. podkreśla, że celem 8PR musi być 
prowadzenie badań naukowych i 
wdrażanie struktur prowadzących do 
stworzenia europejskiej globalnej 
przestrzeni badawczej;

Or. en

Poprawka 100
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 5. wzywa do ustanowienia lepszych 
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powiązań między lokalnymi 
i regionalnymi oraz krajowymi 
i europejskimi strategiami na rzecz badań 
i innowacji, z uwzględnieniem specyfiki 
różnych sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

powiązań między różnymi szczeblami 
regulacyjnymi oraz do dopilnowania, aby 
finansowanie na szczeblu UE miało na 
celu zwiększanie poziomu inwestycji na 
szczeblach regionalnym i krajowym;

Or. en

Poprawka 101
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz transgranicznych badań 
i innowacji, z uwzględnieniem specyfiki 
różnych sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników; podkreśla 
jednocześnie zasadnicze znaczenie 
współpracy z innymi jednostkami 
badawczymi i klastrami innowacji spoza 
UE;

Or. en

Poprawka 102
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; wzywa do 
stworzenia szybciej działających, bardziej 
elastycznych i prostszych instrumentów 
umożliwiających Komisji i państwom 
członkowskim współfinansowanie 
projektów; uważa, że istotne znaczenie ma 
tutaj udostępnianie informacji i wyników;

Or. en

Poprawka 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii, podejmowania 
współpracy w tym zakresie oraz ich 
integrowania i dostosowywania; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników, a także że ma ono 
podstawowe znaczenie dla infrastruktury 
badawczej, również jeśli odbywa się za 
pośrednictwem kanałów elektronicznych;

Or. it
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Poprawka 104
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników, upraszczanie zasad 
i – w stosownych przypadkach –
zapewnianie ich konwergencji;

Or. ro

Poprawka 105
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie dla zwiększania 
skuteczności finansowania mają 
współpraca i udostępnianie informacji 
i wyników;
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Or. en

Poprawka 106
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji oraz do ich 
lepszego łączenia, z uwzględnieniem 
specyfiki różnych sytuacji oraz 
z jednoczesnym zwiększaniem możliwości 
wzajemnego uzupełniania się strategii 
i podejmowania współpracy w tym 
zakresie; uważa, że istotne znaczenie ma 
tutaj udostępnianie informacji, najlepszych 
praktyk i wyników;

Or. el

Poprawka 107
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie, przy 
jednoczesnym unikaniu zbędnego 
powielania działań oraz błędów; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;
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Or. fr

Poprawka 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi 
i regionalnymi oraz krajowymi 
i europejskimi strategiami na rzecz badań 
i innowacji, z uwzględnieniem specyfiki 
różnych sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do tworzenia większych synergii 
między lokalnymi i regionalnymi oraz 
krajowymi i europejskimi strategiami na 
rzecz badań i innowacji, z uwzględnieniem 
specyfiki różnych sytuacji oraz 
z jednoczesnym zwiększaniem możliwości 
wzajemnego uzupełniania się strategii 
i podejmowania współpracy w tym 
zakresie; uważa, że istotne znaczenie ma 
tutaj swobodny dostęp do informacji 
i wyników;

Or. en

Poprawka 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, z 
uwzględnieniem specyfiki różnych sytuacji 
oraz z jednoczesnym zwiększaniem 
możliwości wzajemnego uzupełniania się 
strategii i podejmowania współpracy w 
tym zakresie; uważa, że istotne znaczenie 
ma tutaj udostępnianie informacji i 
wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, z 
uwzględnieniem problemu 
niedoreprezentacji, specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

Or. pl
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Poprawka 110
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań i większej koordynacji między 
lokalnymi i regionalnymi oraz krajowymi 
i europejskimi strategiami na rzecz badań 
i innowacji, z uwzględnieniem specyfiki 
różnych sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

Or. en

Poprawka 111
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań i większej koordynacji między 
lokalnymi i regionalnymi oraz krajowymi 
i europejskimi strategiami na rzecz badań 
i innowacji, z uwzględnieniem specyfiki 
różnych sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

Or. en
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Poprawka 112
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań między lokalnymi i regionalnymi 
oraz krajowymi i europejskimi strategiami 
na rzecz badań i innowacji, 
z uwzględnieniem specyfiki różnych 
sytuacji oraz z jednoczesnym 
zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania 
współpracy w tym zakresie; uważa, że 
istotne znaczenie ma tutaj udostępnianie 
informacji i wyników;

5. wzywa do ustanowienia lepszych 
powiązań i osiągnięcia większej synergii 
między lokalnymi i regionalnymi oraz 
krajowymi i europejskimi strategiami na 
rzecz badań i innowacji, z uwzględnieniem 
specyfiki różnych sytuacji oraz 
z jednoczesnym zwiększaniem możliwości 
wzajemnego uzupełniania się strategii 
i podejmowania współpracy w tym 
zakresie; uważa, że istotne znaczenie ma 
tutaj udostępnianie informacji i wyników;

Or. it

Poprawka 113
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest przekonany, że obowiązkiem 
Europy jest wykorzystanie jej ogromnego 
potencjału w zakresie badań naukowych, 
technologii i innowacji oraz przyczynienie 
się do opracowania sposobów sprostania 
globalnym wyzwaniom społecznym 
związanym:
– ze zmianami demograficznymi, takimi 
jak starzejące się społeczeństwo w 
Europie, w tym z chorobami związanymi z 
wiekiem, oraz ze zwiększającą się liczbą 
ludności na świecie, w tym z chorobami 
zaniedbywanymi, żywieniem, urbanizacją, 
spójnością społeczną i migracją;
– z przejściem na zrównoważone 
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gospodarowanie zasobami, w tym ze 
zrównoważonym charakterem gospodarki 
wodnej, łagodzeniem skutków zmiany 
klimatu, zachowaniem różnorodności 
biologicznej, odnawialnymi źródłami 
energii i efektywnością energetyczną, 
efektywnym gospodarowaniem zasobami, 
tj. surowcami kluczowymi i surowcami 
rzadkimi;
– ze stworzeniem solidnej, stabilnej i 
odpowiedniej podstawy gospodarczej, w 
tym z ożywieniem gospodarczym, 
rozszerzeniem wiedzy podstawowej i 
stosowanej we wszystkich dyscyplinach od 
nauk społecznych i humanistycznych, 
przez takie dyscypliny jak nauki 
biologiczne i medyczne, do sektora 
najważniejszych technologii, w celu 
przyspieszenia wzrostu gospodarczego w 
UE i zwiększenia zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 114
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że w celu poprawy i 
pobudzenia europejskiej 
konkurencyjności należy odwołać się do 
naturalnego potencjału wszystkich 
regionów; konieczność wprowadzenia 
ulepszeń do przyszłego programu 
ramowego oraz poprawę zasad 
funkcjonowania polityki spójności 
stanowi wyjątkową okazję w tym 
względzie, która powinna być w pełni 
wykorzystana; w tym celu należy 
wykorzystać synergię między różnymi 
zasobami finansowymi UE oraz wspierać 
inteligentną specjalizację regionów;

Or. pl
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Poprawka 115
Edit Herczog, Christian Ehler, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina znaczenie zapewniania 
ciągłości funkcjonowania skutecznych 
instrumentów (w tym WIT) w okresie 
między siódmym programem ramowym a 
następnymi wspólnymi ramami 
strategicznymi, zwłaszcza w ramach 
programów na rzecz współpracy, które 
potwierdziły swoją wartość; jest 
przekonany, że w celu osiągnięcia 
długoterminowych europejskich celów 
należy uwzględnić potrzeby 
poszczególnych sektorów oraz że 
wystarczającą przestrzeń i możliwości 
należy również zapewnić nowym 
podmiotom;

Or. en

Poprawka 116
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do przeprowadzenia 
niezależnego audytu, np. przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy przy współpracy 
z krajowymi sądami i audytorami, 
dotyczącego skuteczności wydatków 
publicznych na badania naukowe 
realizowane przez państwa członkowskie, 
UE i władze lokalne;

Or. fr
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Poprawka 117
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje 
zatwierdzenie przez Komisję wniosku 
Parlamentu dotyczącego utworzenia łatwo 
dostępnego „pojedynczego punktu 
kontaktowego”, w którym wszystkie 
zainteresowane strony, a zwłaszcza MŚP, 
mogą zgłaszać się po porady lub wsparcie 
finansowe bądź uzyskać informacje o 
potencjalnych partnerach;

Or. en

Poprawka 118
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do zwiększenia 
widoczności wartości dodanej UE w 
obszarze badań naukowych i innowacji;

Or. en

Poprawka 119
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektach w dziedzinie badań, 
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i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność;

rozwoju i innowacji, i wzywa do ich 
uproszczenia poprzez zapobieganie 
fragmentacji i ograniczanie biurokracji; 
jest przekonany, że w celu zapewnienia 
spójności, wzajemnych powiązań
i komplementarności podstawowe 
znaczenie ma to, aby finansowanie z WRS 
na rzecz badań naukowych i innowacji 
było zorganizowane na podstawie 
pojedynczych zintegrowanych 
strategicznych ram na rzecz badań, 
innowacji i przedsiębiorczości, co jest 
nieodzowne w celu połączenia 
doskonałości UE w zakresie badań 
naukowych z rynkiem;

Or. en

Poprawka 120
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność;

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań,
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność; jest 
przekonany, że należy rozważyć 
wprowadzenie moratorium na tworzenie 
nowych instrumentów do momentu, gdy 
istniejące instrumenty nie zostaną w 
wystarczającym stopniu rozwinięte i 
właściwie ocenione;

Or. en

Poprawka 121
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru i 
skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych i 
różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne
powiązania i komplementarność;

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru i 
skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych i 
różnorodnych programów finansowania, w 
celu zapewnienia spójności, szerokiej 
reprezentatywności oraz wzajemnego
powiązania i komplementarności;

Or. pl

Poprawka 122
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność;

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność, a 
jednocześnie ograniczać biurokrację, z 
którą borykają się podmioty wnioskujące 
o takie finansowanie;

Or. ro

Poprawka 123
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność;

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania, komplementarność, możliwość 
wprowadzania innowacji i dokonywania 
uproszczeń;

Or. en

Poprawka 124
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność;

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność oraz 
uniknąć powielania działań;

Or. el

Poprawka 125
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się 
na koncepcji odpowiedniej organizacji 
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odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania i komplementarność;

odmiennych pod względem charakteru 
i skali projektów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji, a także licznych 
i różnorodnych programów finansowania, 
ażeby zapewnić spójność, wzajemne 
powiązania, komplementarność i 
doskonałość;

Or. en

Poprawka 126
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest przekonany, że WRS powinny być 
ukierunkowane przede wszystkim na 
kompleksowe sprostanie kilku istniejącym 
na szczeblu europejskim konkretnym, 
najważniejszym wyzwaniom społecznym 
za pomocą zrównoważonego zestawu 
instrumentów obejmujących całe 
spektrum działań, od kształcenia i 
szkolenia, do badań podstawowych i 
stosowanych, demonstracji i działań z 
zakresu wykorzystywania rynkowego; jest 
przekonany, że trzema najważniejszymi 
wyzwaniami społecznymi, którym Europa 
będzie musiała sprostać w nadchodzących 
dekadach i które powinny znajdować się w 
centrum zainteresowania WRS, są:
– dostosowanie modelu rozwoju 
gospodarczego do fizycznych ograniczeń 
naszej planety,
– zapewnienie spójności społecznej na 
szczeblach UE, regionalnym i lokalnym,
– poprawa zdrowia, zapobiegania 
chorobom, żywienia i dobrostanu;

Or. en
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Poprawka 127
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. proponuje ułatwienie dostępu do 
funduszy europejskich, np. poprzez:
– utworzenie jednego punktu 
kontaktowego,
– wprowadzenie zasady „jedne projekt –
jeden dokument”,
– stworzenie strony internetowej 
umożliwiającej nawiązywanie współpracy 
z partnerami,
– łączenie podmiotów działających na 
rzecz osiągnięcia tego samego celu,
– stworzenie forum wymiany najlepszych 
praktyk;

Or. fr

Poprawka 128
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do stworzenia WRS, które 
zapewniałyby lepsze powiązania między 
różnorodnymi istniejącymi instrumentami 
finansowymi i stanowiłyby podstawę dla 
nowego podejścia politycznego i systemu 
zarządzania, w ramach którego istniałyby 
zachęty jednocześnie dla innowacji i 
współpracy na różnych etapach 
najważniejszych etapów łańcucha 
wartości (od dostawcy materiałów do 
produktu przeznaczonego dla użytkownika 
końcowego) w całej Europie;
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Or. en

Poprawka 129
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zaleca, aby fundusze krajowe i 
regionalne przyczyniały się do 
finansowania ERBN, akcji Marie Curie 
lub wspólnych projektów, które spełniają 
kryteria doskonałości, ale nie mogą być 
finansowane z uwagi na brak funduszy 
UE;

Or. en

Poprawka 130
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 zaleca, aby Komisja przeanalizowała 
możliwość stworzenia 
ogólnoeuropejskiego wspólnego funduszu 
finansowanego z funduszy strukturalnych 
w celu wspierania prowadzenia wspólnych
europejskich badań naukowych;

Or. en

Poprawka 131
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); elementy 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) 
związane z innowacjami powinny
koncentrować się na swojej sile, którą jest 
wspieranie innowacyjnych MŚP; kolejny 
PR powinien obejmować badania i 
innowacje zgodnie z indywidualnym 
charakterem wnioskodawców; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

Or. en

Poprawka 132
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT) powinien działać przede 
wszystkim jako sieć wspólnot wiedzy i 
innowacji (WWiI); program ramowy na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 
powinien koncentrować się na swojej sile, 
którą jest wspieranie innowacyjnych MŚP, 
a więc niekoniecznie musi zostać 
włączony w kolejny PR; kolejny PR 
powinien obejmować całokształt badań; 

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT) powinien działać przede 
wszystkim jako sieć wspólnot wiedzy i 
innowacji (WWiI); program ramowy na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 
powinien koncentrować się na swojej sile, 
którą jest wspieranie innowacyjnych MŚP; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
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fundusze strukturalne/spójności powinny 
być wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

wykorzystywane bezpośrednio do 
zwiększenia udziału w europejskich 
programach badawczych, ale z 
zachowaniem odrębności;

Or. pl

Poprawka 133
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w WRS; WRS 
powinny obejmować całokształt badań; 
fundusze strukturalne/spójności powinny 
być wykorzystywane w ramach bardziej 
ukierunkowanego podejścia, ale 
z zachowaniem odrębności;

Or. en

Poprawka 134
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności; jest zdania, że wspólne 
projekty w dalszym ciągu powinny 
stanowić podstawę WRS;

Or. en

Poprawka 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 

7. wyraża przekonanie, że program 
ramowy stanowi podstawę WRS, ale że 
różnorakie zadania wymagają w ramach 
WRS jednak osobnego podejścia, choć 
przyjętego w ramach ścisłej współpracy: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
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innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

Or. en

Poprawka 136
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań podstawowych i 
stosowanych; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

Or. en
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Poprawka 137
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań i innowacji; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

Or. en

Poprawka 138
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 

7. wyraża przekonanie, że różnorakie 
zadania wymagają w ramach WRS 
osobnego podejścia, choć ściśle 
powiązanego z innymi zadaniami: 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) powinien działać 
przede wszystkim jako sieć wspólnot 
wiedzy i innowacji (WWiI); program 
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ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc niekoniecznie 
musi zostać włączony w kolejny PR; 
kolejny PR powinien obejmować 
całokształt badań; fundusze 
strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) powinien koncentrować 
się na swojej sile, którą jest wspieranie 
innowacyjnych MŚP, a więc nie musi 
zostać włączony w kolejny PR; kolejny PR 
powinien obejmować całokształt badań; 
fundusze strukturalne/spójności powinny 
być wykorzystywane w ramach ścisłej 
współpracy, ale z zachowaniem 
odrębności;

Or. en

Poprawka 139
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę, że niezbędne jest 
zastosowanie katalogu wspólnych 
procedur administracyjno-finansowych, 
organizacyjnych i informacyjnych oraz 
wymuszenie harmonizacji zasad i 
warunków uczestnictwa w różnych 
programach w kierunku tworzenia 
spójnego i przejrzystego systemu w 
ramach europejskiej przestrzeni 
badawczej, w której aktywnie będą mogły 
współdziałać także ośrodki z obecnie 
niedoreprezentowanych krajów;

Or. pl

Poprawka 140
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że przyszłe fundusze na 
rzecz badań naukowych i innowacji 
powinny umożliwić urzeczywistnienie 



PE467.207v01-00 76/107 AM\870996PL.doc

PL

europejskiej przestrzeni badawczej 
poprzez stworzenie synergii między 
różnymi podejściami i poziomami 
finansowania badań naukowych w 
Europie;

Or. el

Poprawka 141
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że w ramach nowych WRS 
więcej miejsca należy przeznaczyć na 
projekty pilotażowe na dużą skalę;

Or. en

Poprawka 142
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. proces uproszczeń i harmonizacji 
powinien polegać przede wszystkim na 
zastąpieniu obecnie funkcjonującego 
podejścia opartego na kontroli kosztów, 
podejściem opartym na rezultatach 
(result-based approach) i zaufaniu (trust-
based approach);

Or. xm

Poprawka 143
Philippe Lamberts
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecne kryzysy oraz sposobem na 
sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; jest jednak przekonany, że 
zwiększenie publicznego budżetu na 
badania naukowe powinno zleżeć od 
spełnienia warunku zapewnienia 
większych korzyści społecznych, takich jak 
bardziej zrównoważony rozwój i włączenie 
społeczne, a także że większa 
konkurencyjność zapewni możliwość 
stworzenia najlepszych sposobów 
sprostania tym wyzwaniom społecznym; 
proponuje zatem wprowadzenie nowego 
modelu organizacyjnego opartego na 
trzech różnych poziomach finansowania 
oraz mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

Or. en

Poprawka 144
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
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zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; ponownie podkreśla potrzebę 
wzmocnienia i rozwinięcia przyjaznej dla 
innowacji roli wszystkich instrumentów 
UE, również poprzez ściślejszą współpracę 
z EBI i poprzez uproszczenie procedur 
dostępu do finansowania; proponuje 
zatem wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

Or. it

Poprawka 145
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 

8. apeluje o jaśniejsze zdefiniowanie 
ogólnego systemu finansowania oraz 
dwukrotne zwiększenie do 2014 r. 
w nowym okresie finansowania budżetu 
unijnych programów na rzecz badań 
i innowacji (z wyłączeniem budżetu 
funduszy strukturalnych i EBI), które 
będzie właściwą odpowiedzią na obecny 
kryzys gospodarczy oraz sposobem na 
sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
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wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję; przypomina, że podczas 
stawiania czoła wyzwaniom i określania 
priorytetowych obszarów WRS pod uwagę 
należy brać normalizację, ale że nie 
powinno to stanowić nowego oddzielnego 
instrumentu lub działania;

Or. en

Poprawka 146
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz o większą integrację 
badań naukowych, edukacji i innowacji;
wzywa do dwukrotnego zwiększenia do 
2014 r. w nowym okresie finansowania 
budżetu unijnych programów na rzecz 
badań i innowacji (z wyłączeniem budżetu 
funduszy strukturalnych i EBI), które 
będzie właściwą odpowiedzią na obecny 
kryzys gospodarczy oraz sposobem na 
sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

Or. en
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Poprawka 147
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych 
programów na rzecz badań i innowacji 
(z wyłączeniem budżetu funduszy 
strukturalnych i EBI), które będzie 
właściwą odpowiedzią na obecny kryzys 
gospodarczy oraz sposobem na sprostanie 
ogromnym wspólnym wyzwaniom; 
proponuje zatem wprowadzenie nowego 
modelu organizacyjnego opartego na 
trzech różnych poziomach finansowania 
oraz mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz o nadanie w nowym 
okresie finansowania priorytetu unijnym 
programom na rzecz badań i innowacji, co
będzie właściwą odpowiedzią na obecny 
kryzys gospodarczy oraz sposobem na 
sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

Or. en

Poprawka 148
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
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na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

na rzecz badań i innowacji (oprócz budżetu 
na badania, rozwój i innowacje w ramach 
funduszy strukturalnych i EBI), które 
będzie właściwą odpowiedzią na obecny 
kryzys gospodarczy oraz sposobem na 
sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

Or. en

Poprawka 149
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji, które będzie 
właściwą odpowiedzią na obecny kryzys 
gospodarczy oraz sposobem na sprostanie 
ogromnym wspólnym wyzwaniom; 
proponuje zatem wprowadzenie nowego 
modelu organizacyjnego opartego na 
trzech różnych poziomach finansowania 
oraz mającego na celu stabilność 
i konwergencję;

Or. de



PE467.207v01-00 82/107 AM\870996PL.doc

PL

Poprawka 150
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie i 
reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów i 
instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność i 
konwergencję:

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie i 
reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów i 
instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz znacznego zwiększenia 
do 2014 r. w nowym okresie finansowania 
budżetu unijnych programów na rzecz 
badań i innowacji (z wyłączeniem budżetu 
funduszy strukturalnych i EBI), które 
będzie właściwą odpowiedzią na obecny 
kryzys gospodarczy oraz sposobem na 
sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność i 
konwergencję:

Or. pl

Poprawka 151
Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego 
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie 
i reorganizację różnorakich, obecnie 
funkcjonujących programów 
i instrumentów UE w celu wyraźnego
zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego 
zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie 
finansowania budżetu unijnych programów 
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na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych i EBI), 
które będzie właściwą odpowiedzią na 
obecny kryzys gospodarczy oraz sposobem 
na sprostanie ogromnym wspólnym 
wyzwaniom; proponuje zatem 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego opartego na trzech 
różnych poziomach finansowania oraz 
mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem 
budżetu funduszy strukturalnych, 
rolnictwa i EBI), które będzie właściwą 
odpowiedzią na obecny kryzys 
gospodarczy oraz sposobem na sprostanie 
ogromnym wspólnym wyzwaniom; 
proponuje zatem wprowadzenie nowego 
modelu organizacyjnego opartego na 
trzech różnych poziomach finansowania 
oraz mającego na celu stabilność 
i konwergencję:

Or. en

Poprawka 152
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa do doprecyzowania, 
uproszczenia i reorganizacji różnych 
istniejących programów i instrumentów 
UE; jest przekonany, że radykalne 
zmodernizowanie administrowania PR 
jest priorytetem w trakcie tworzenia 
następnych WRS; zwraca się do Komisji o 
dokonanie oceny skuteczności 
poszczególnych instrumentów w ramach 
poszczególnych programów pod względem 
realizacji konkretnych celów politycznych; 
wzywa do ograniczenia liczby 
instrumentów, w przypadku których nie 
można jasno wykazać skuteczności lub ich 
wyjątkowego wkładu;

Or. en

Poprawka 153
Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie dogłębnej analizy 
poziomu zaawansowania wpływu i 
znaczenia obecnie funkcjonujących 
partnerstw publiczno-prywatnych (WIT i 
EPT); wzywa Komisję do wspierania 
podejścia oddolnego w ramach inicjatyw 
w zakresie wspólnego programowania w 
celu zwiększania konkurencyjności na 
szczeblach europejskim i krajowym;

Or. en

Poprawka 154
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
elastyczności wspólnych ram 
strategicznych nie tylko po to, by środki 
mogły być przenoszone między 
poszczególnymi rozdziałami i pozycjami, 
lecz również by WRS były na tyle 
elastyczne, aby umożliwiały przydzielanie 
środków na sprostanie najważniejszym 
wyzwaniom społecznym, które pojawiają 
się w trakcie okresu budżetowego;

Or. da

Poprawka 155
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa, że dotychczasowe 
osiągnięcia programu CIP wskazują na 
duże znaczenie jego kontynuowania i 
rozszerzenia, w szczególności w celu 
wspierania innowacyjnych MŚP, 
będących siłą napędową europejskiej 
gospodarki;

Or. de

Poprawka 156
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Śródtytuł drugi

Projekt rezolucji Poprawka

Poziom I: Rozwijanie zdolności i 
infrastruktury

Poziom I: Infrastruktura

Or. es

Poprawka 157
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. poziom I obejmuje unijne fundusze 
związane z tworzeniem infrastruktury (a 
w ujęciu ogólnym również struktury 
instytucjonalnej) oraz rozwijaniem 
zdolności;

skreślony

Or. de
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Poprawka 158
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. poziom I obejmuje unijne fundusze 
związane z tworzeniem infrastruktury (a w 
ujęciu ogólnym również struktury 
instytucjonalnej) oraz rozwijaniem 
zdolności;

9. poziom I obejmuje unijne fundusze 
związane z tworzeniem infrastruktury (a w 
ujęciu ogólnym również struktury 
instytucjonalnej); 

Or. es

Poprawka 159
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. poziom I obejmuje unijne fundusze 
związane z tworzeniem infrastruktury (a 
w ujęciu ogólnym również struktury 
instytucjonalnej) oraz rozwijaniem 
zdolności;

9. poziom I powinien obejmować unijne 
fundusze związane z tworzeniem 
infrastruktury (a w ujęciu ogólnym również 
struktury instytucjonalnej) oraz 
rozwijaniem zdolności;

Or. en

Poprawka 160
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje środki zapewniane w ramach 
EIT, część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje środki zapewniane w ramach 
EIT, część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 
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części składowe unijnego finansowania 
projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów 
o wartości powyżej 50 mln euro), granty 
związane z wyżej wymienionymi 
częściami składowymi PR oraz współpracę 
z funduszami strukturalnymi w zakresie 
infrastruktury;

części składowe unijnego finansowania 
projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów 
o wartości powyżej 50 mln euro), granty 
związane z wyżej wymienionymi 
częściami składowymi PR oraz współpracę 
z funduszami strukturalnymi w zakresie 
infrastruktury; uważa, że należy zwiększać 
dostęp MŚP do infrastruktury badawczej 
na szczeblu regionalnym przede wszystkim 
za pośrednictwem funduszy 
strukturalnych obejmujących zarówno 
rozwój, jak i funkcjonowanie 
infrastruktury badawczej w obszarze 
nauki, medycyny, nauk społecznych i 
humanistycznych;

Or. en

Poprawka 161
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje środki zapewniane w ramach 
EIT, część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 
części składowe unijnego finansowania 
projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów 
o wartości powyżej 50 mln euro), granty 
związane z wyżej wymienionymi 
częściami składowymi PR oraz współpracę 
z funduszami strukturalnymi w zakresie 
infrastruktury;

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności, części składowe unijnego 
finansowania projektów na dużą skalę, 
dostęp do pożyczek EBI (dotyczy 
projektów o wartości powyżej 50 mln 
euro), granty związane z wyżej 
wymienionymi częściami składowymi PR 
oraz współpracę z funduszami 
strukturalnymi w zakresie infrastruktury;

Or. es

Poprawka 162
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje środki zapewniane w ramach 
EIT, część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 
części składowe unijnego finansowania 
projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów 
o wartości powyżej 50 mln euro), granty 
związane z wyżej wymienionymi 
częściami składowymi PR oraz współpracę 
z funduszami strukturalnymi w zakresie 
infrastruktury;

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 
części składowe unijnego finansowania 
projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów 
o wartości powyżej 50 mln euro), granty 
związane z wyżej wymienionymi 
częściami składowymi PR oraz współpracę 
z funduszami strukturalnymi w zakresie 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 163
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje środki zapewniane w ramach 
EIT, część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 
części składowe unijnego finansowania 
projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów 
o wartości powyżej 50 mln euro), granty 
związane z wyżej wymienionymi 
częściami składowymi PR oraz współpracę 
z funduszami strukturalnymi w zakresie 
infrastruktury;

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje środki zapewniane w ramach 
EIT, część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 
części składowe unijnego finansowania 
projektów i infrastruktury badawczej na 
dużą skalę, dostęp do pożyczek EBI 
(dotyczy projektów o wartości powyżej 50 
mln euro), granty związane z wyżej 
wymienionymi częściami składowymi PR 
oraz współpracę z funduszami 
strukturalnymi w zakresie infrastruktury;

Or. en
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Poprawka 164
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje środki zapewniane w ramach 
EIT, część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 
części składowe unijnego finansowania 
projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów 
o wartości powyżej 50 mln euro), granty 
związane z wyżej wymienionymi 
częściami składowymi PR oraz współpracę 
z funduszami strukturalnymi w zakresie 
infrastruktury;

10. program finansowania na tym poziomie 
obejmuje środki zapewniane w ramach 
EIT, część środków PR związanych 
z programem na rzecz wzmacniania 
zdolności i inicjatywami Marie Curie, 
części składowe unijnego finansowania 
projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów 
o wartości powyżej 50 mln euro i 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka), granty związane z wyżej 
wymienionymi częściami składowymi PR 
oraz współpracę z funduszami 
strukturalnymi w zakresie infrastruktury;

Or. en

Poprawka 165
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę zawężenia 
ukierunkowania WWiI, a w związku z tym 
istnienia bardziej skoncentrowanej sieci o 
mniejszym budżecie, co umożliwi również 
udział większej liczby MŚP z uwagi na 
niższe roczne koszty uczestnictwa; jest 
przekonany, że te mniejsze WWiI mogą 
stanowić w UE punkt centralny, będący 
forum dla naukowców z całej UE, 
zapewniający jej większe możliwości 
konkurowania na rynku globalnym;

Or. en
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Poprawka 166
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie zachowania 
odpowiednich instrumentów wspierania 
rozwijania instytucjonalnych zdolności 
regionów w odniesieniu do polityki w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
ponieważ szczebel władz regionalnych jest 
strategicznym elementem umożliwiającym 
skuteczne integrowanie środków 
pochodzących z PR ze środkami 
pochodzącymi z funduszy strukturalnych;

Or. it

Poprawka 167
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę wspierania 
otwartego i opartego na doskonałości 
dostępu do odpowiedniej infrastruktury; 

Or. es

Poprawka 168
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję do zwiększania 
synergii różnych instrumentów i funduszy 
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oraz do opracowania wielofunduszowego 
podejścia przy jednoczesnym 
przestrzeganiu konkretnych warunków 
określonych w stosownym 
prawodawstwie;

Or. en

Poprawka 169
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa) przy 
jednoczesnym kontrolowaniu i 
ograniczaniu ich skłonności do 
przekraczania zakładanych kosztów; 
wzywa Komisję do zbadania, czy tworzenie
dla takich projektów indywidualnych 
pozycji w budżecie zagwarantowałoby 
bardziej przejrzystą, niezawodną, zwartą i 
bezpieczną strukturę finansowania; zwraca 
się do Komisji o przygotowanie oceny 
tego, czy projekty te mogłyby być 
częściowo finansowane w drodze emisji 
obligacji projektowych przez EBI bez 
zwiększania zobowiązań finansowych 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 170
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla konieczność finansowania 11. podkreśla konieczność finansowania 
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projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; wzywa do 
przydzielania znacznych środków na 
badania, rozwój i innowacje w celu 
opracowania konkretnych zastosowań i 
usług GNSS, bez których wykorzystanie 
pełnego potencjału projektu Galileo nie 
będzie możliwe, a to miałoby negatywny 
wpływ na konkurencyjność UE; 
proponuje, by projekty te były częściowo 
finansowane w drodze emisji obligacji 
projektowych przez EBI;

Or. ro

Poprawka 171
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

11. podkreśla konieczność finansowania 
europejskich projektów inwestycyjnych na 
dużą skalę poza PR za pomocą tworzenia 
dla takich projektów indywidualnych 
pozycji w budżecie w celu zapewnienia 
przejrzystej i niezawodnej struktury 
finansowania; proponuje, by projekty te 
były częściowo finansowane w drodze 
emisji obligacji projektowych przez EBI;

Or. en

Poprawka 172
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI; wzywa do finansowania 
określonych projektów medycznych w taki 
sam sposób;

Or. en

Poprawka 173
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

11. podkreśla, że przyszłe projekty na dużą 
skalę, takie jak ITER, Galileo i GMES 
(Globalny monitoring środowiska 
i bezpieczeństwa), powinny być 
finansowane poza PR za pomocą 
tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

Or. en
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Poprawka 174
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji euroobligacji przez EBI;

Or. en

Poprawka 175
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
infrastruktura energetyczna, Galileo 
i GMES (Globalny monitoring środowiska 
i bezpieczeństwa), poza PR za pomocą 
tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

Or. en
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Poprawka 176
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo i GMES (Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za 
pomocą tworzenia dla takich projektów 
indywidualnych pozycji w budżecie w celu 
zapewnienia przejrzystej i niezawodnej 
struktury finansowania; proponuje, by 
projekty te były częściowo finansowane 
w drodze emisji obligacji projektowych 
przez EBI;

11. podkreśla konieczność finansowania 
projektów na dużą skalę, takich jak ITER, 
Galileo, SESAR i GMES (Globalny 
monitoring środowiska i bezpieczeństwa), 
poza PR za pomocą tworzenia dla takich 
projektów indywidualnych pozycji 
w budżecie w celu zapewnienia 
przejrzystej i niezawodnej struktury 
finansowania; proponuje, by projekty te 
były częściowo finansowane w drodze 
emisji obligacji projektowych przez EBI;

Or. fr

Poprawka 177
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wskazuje na zasadniczą rolę 
infrastruktury badawczej (IB) dla trójkąta 
wiedzy i wzywa do spójnych działań 
finansowanych w różnych dziedzinach; 
wzywa do podjęcia wysiłków w celu 
poszerzenia IB, szczególnie tam, gdzie 
występuje największa możliwość 
wytworzenia wartości dodanej na szczeblu 
europejskim;

Or. en

Poprawka 178
Lena Ek
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Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla znaczenie zwiększenia 
udziału państw członkowskich, które nie 
są należycie reprezentowane, na przykład 
poprzez wykorzystanie programu 
„Ludzie” do rozwoju potencjału 
naukowców z UE12 oraz dopilnowanie, by 
edukacja nie stała się zapomnianym 
elementem trójkąta wiedzy, odpowiednio 
uzupełniając powiązania między 
badaniami i innowacją a szkoleniami 
badawczymi, w tym szkoleniami 
przeznaczonymi konkretnie dla kobiet 
naukowców;

Or. en

Poprawka 179
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 11c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. wzywa Komisję do zintegrowania 
opracowywania następnego PR i procesu 
tworzenia na szczeblu UE wspólnych ram 
strategicznych dla Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i Europejskiego Funduszu 
Rybackiego na okres po roku 2013 w celu 
umożliwienia osiągnięcia jak największej 
synergii i dopilnowania, by dostępne 
środki zostały w jak największym stopniu 
wykorzystane w celu osiągnięcia 
doskonałości przez naukowców z państw 
członkowskich, które nie były należycie 
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reprezentowane w 7PR;

Or. en

Poprawka 180
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 11d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. uważa, że osiągnięcie doskonałości 
naukowej powinno być uznawane za 
zdarzenie, które samo w sobie motywuje 
do pozyskiwania środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w 
państwach członkowskich, które nie są 
należycie reprezentowane w PR;

Or. en

Poprawka 181
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Poziom II: Potencjał i konsolidacja Poziom II: Badania, potencjał, współpraca 
i konsolidacja

Or. en

Poprawka 182
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci
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Projekt rezolucji Poprawka

Poziom II: Potencjał i konsolidacja Poziom II: Badania i współpraca

Or. en

Poprawka 183
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne;
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, w 
tym nauki społeczne i humanistyczne, 
wzmacnianie programu współpracy i 
zwiększanie udziału MŚP za pomocą 
konkretnych środków w ramach 
wspólnych projektów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kreatywnych zdolności 
wspieranych za pomocą środków 
przeznaczanych w ramach EIT i inicjatyw 
Marie Curie; 

Or. es

Poprawka 184
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy, a w szczególności 
MŚP; poziom ten powinien stanowić 
największą część WRS i powinien być 
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ukierunkowany na rozwijanie solidnej 
podstawy naukowej w badaniach 
podstawowych i stosowanych, które są 
niezbędne do pobudzania innowacji;

Or. en

Poprawka 185
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
wspiera współpracę między środowiskami 
akademickimi, publicznymi centrami 
badawczymi i sektorem przemysłowym;

Or. en

Poprawka 186
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy, a także organizacje 
nienastawione na zysk, które dążą do 
realizacji celów użyteczności społecznej;

Or. en
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Poprawka 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; w 
stosownych przypadkach należy zachęcać 
uczestników z uniwersytetów, 
ośrodków/instytutów badawczych i sektora 
przemysłowego (w tym MŚP) do udziału w 
projektach i do działania w charakterze 
koordynatorów projektów;

Or. en

Poprawka 188
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze,
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety, ośrodki/instytuty badawcze,
przedsiębiorstwa i organizacje 
pozarządowe;

Or. da

Poprawka 189
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zwiększać udział
sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 190
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
działające w ścisłej współpracy z sektorem 
przemysłowym;

Or. en

Poprawka 191
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze,

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze 
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choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

oraz sektor przemysłowy;

Or. en

Poprawka 192
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. poziom II obejmuje ogólne badania, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane, 
oraz nauki społeczne i humanistyczne; 
uczestnikami koordynującymi są 
uniwersytety i ośrodki/instytuty badawcze, 
choć należy również zachęcać do udziału 
sektor przemysłowy;

12. poziom II powinien obejmować ogólne 
badania, zarówno podstawowe, jak 
i stosowane, oraz nauki społeczne 
i humanistyczne; uczestnikami 
koordynującymi są uniwersytety 
i ośrodki/instytuty badawcze, choć należy 
również zachęcać do udziału sektor 
przemysłowy;

Or. en

Poprawka 193
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek, ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów 
dotyczących „innowacji 
nietechnologicznych i innowacji 
społecznych”, prowadzących do 
rzeczywistego rozwoju osób i 
społeczeństwa, na które należy zwrócić 
największą uwagę;
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Or. en

Poprawka 194
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, w tym badania 
wysokiego ryzyka, które rekompensuje 
długoterminowa perspektywa 
dokonywania odkryć mających znaczny 
wpływ technologiczny lub społeczny, a nie 
tylko ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

Or. en

Poprawka 195
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność i 
innowacyjność pomysłu, wartość 
naukowa projektów i konsorcjów 
badawczych, jakość planu biznesowego 
i potencjał rynkowy danego produktu;

Or. it

Poprawka 196
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, 
jakość, potencjał projektów, interes 
publiczny w ramach europejskich strategii 
politycznych, a nie tylko ewentualne 
rezultaty związane z wprowadzeniem na 
rynek;

Or. en

Poprawka 197
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów w zakresie osiągania 
doskonałości i wartości dodanej, a nie 
tylko ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

Or. en

Poprawka 198
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są doskonałość naukowa, 
jakość i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

Or. fr
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Poprawka 199
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, a nie tylko 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

13. w tym przypadku kluczowymi 
terminami są oryginalność, jakość 
i potencjał projektów, lecz również 
ewentualne rezultaty związane 
z wprowadzeniem na rynek;

Or. en

Poprawka 200
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. twierdzi, że wsparciu dla badań 
naukowych mających na celu 
wprowadzanie rzeczywistych innowacji na 
rynek będzie musiało towarzyszyć 
ułatwianie realizacji i wspieranie 
finansowania projektów z zakresu „badań 
społecznych” propagowanych przez 
organizacje nienastawione na zysk, które 
realizują cele użyteczności społecznej; 
można to osiągnąć również poprzez 
zapewnienie odpowiednich pozycji w 
budżecie i uproszczenie procedur 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 201
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres systemu grantów PR UE 
oraz współpracy z funduszami 
strukturalnymi w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji;

14. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres systemu grantów PR UE 
oraz współpracy z funduszami 
strukturalnymi w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji; wzywa Komisję do 
wzmacniania instrumentów takich jak 
system ERA-NET, które mogą umożliwić 
tym dwóm źródłom finansowania 
funkcjonowanie w synergii; 

Or. it

Poprawka 202
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres systemu grantów PR UE 
oraz współpracy z funduszami 
strukturalnymi w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji;

14. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres systemu grantów PR UE 
oraz współpracy z funduszami 
strukturalnymi w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji; zachęca ponadto do 
uproszczenia wzajemnych relacji między 
projektami finansowanymi przez UE i 
zewnętrzne organy finansujące;

Or. fr

Poprawka 203
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres systemu grantów PR UE 
oraz współpracy z funduszami 
strukturalnymi w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji;

14. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres systemu grantów PR UE 
oraz współpracy z funduszami 
strukturalnymi w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji; zauważa, że granty powinny 
przede wszystkim być udzielane 
publicznym i prywatnym instytutom 
badawczym, projektom sektora 
prywatnego i innowacyjnym MŚP;

Or. en

Poprawka 204
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa do stworzenia bardziej 
elastycznego systemu finansowania 
mającego na celu zwiększenie 
atrakcyjności współpracy dla MŚP, w 
ramach którego MŚP mogłyby tam, gdzie 
to możliwe, przystępować do projektów 
dotyczących współpracy w trakcie ich 
realizacji i w tym celu dla danego projektu 
należy udostępnić otwartą pozycję w 
budżecie; jest przekonany, że w ten sposób 
MŚP mogą wyraźniej dostrzegać 
istniejące możliwości, ponieważ skraca się 
czas od przystąpienia do projektu do 
osiągnięcia rezultatów rynkowych;

Or. en


