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Poprawka 205
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej;

Or. es

Poprawka 206
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy i 
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wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

innowacyjnych MŚP oraz wzmocnienia 
działań i inicjatyw Marie Curie, co 
przyczyni się do zwiększenia mobilności, 
zwłaszcza wśród badaczy płci żeńskiej; 
wyraża nadzieję, że w kontekście działań i 
inicjatyw „Marie Curie” szczególna 
uwaga zostanie zwrócona w przyszłości na 
wnioski dotyczące współpracy w zakresie 
badań między placówkami akademickimi, 
publicznymi instytucjami badawczymi i 
przemysłem, a także na dostęp do głównej 
infrastruktury badawczej; apeluje również 
o przyjęcie środków zachęcających 
przedsiębiorstwa przemysłowe do 
angażowania się w doktorskie i 
habilitacyjne programy badawcze; apeluje 
o wdrożenie niezbędnych środków w celu 
poprawy stabilności warunków pracy 
naukowców w UE, a zwłaszcza badaczy 
płci żeńskiej, które mają być zachętą dla 
badaczy i sposobem zatrzymania ich w UE, 
gdyż należy pamiętać, że niestabilne 
warunki pracy (które zasadniczo nadal 
dotyczą kobiet) utrudniają osiąganie 
doskonałości w Europie; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
wzmożenie wysiłków na rzecz ułatwienia 
szybkiego i wzajemnego uznawania 
akademickich programów nauczania;

Or. it

Poprawka 207
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla, że ewentualne wzmocnienie 
uprawnień Europejskiej Rady ds. Badań 
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granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

Naukowych (ERBN) w celu ułatwienia 
prowadzenia badań grupowych nie może 
odbywać się kosztem grantów dla osób 
indywidualnych; podkreśla konieczność 
rozwijania zdolności w odniesieniu do 
młodych badaczy, jednak również z 
uwzględnieniem badaczy o większym 
doświadczeniu, oraz wzmocnienia działań 
i inicjatyw Marie Curie, co przyczyni się 
do zwiększenia mobilności; apeluje do 
państw członkowskich o dbanie o warunki 
pracy naukowców w UE oraz o wdrażanie 
środków będących zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, biorąc 
pod uwagę globalne zapotrzebowanie na 
naukowców;

Or. en

Poprawka 208
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność istotnego 
zwiększenia środków w budżecie 
przeznaczanych na granty dla młodych 
badaczy oraz wzmocnienia działań 
i inicjatyw Marie Curie, co przyczyni się 
do zwiększenia mobilności, a także 
międzynarodowej atrakcyjności Europy 
dla wiodących badaczy, zapobiegając w 
ten sposób wyjazdom najlepszych 
specjalistów do państw trzecich; apeluje 
o wdrożenie niezbędnych środków w celu 
poprawy stabilności warunków pracy 
naukowców w UE, które mają być zachętą 
dla badaczy i sposobem zatrzymania ich 
w UE, gdyż należy pamiętać, że niestabilne 
warunki pracy (które zasadniczo nadal 
dotyczą kobiet) utrudniają osiąganie 
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doskonałości w Europie;

Or. de

Poprawka 209
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; uważa, że mobilność można 
również wzmocnić, uwzględniając, w 
miarę możliwości, w grantach ERBN 
część składową opartą na mobilności; 
apeluje o wdrożenie niezbędnych środków 
w celu poprawy stabilności warunków 
pracy naukowców w UE, które mają być 
zachętą dla badaczy i sposobem 
zatrzymania ich w UE, gdyż należy 
pamiętać, że niestabilne warunki pracy 
(które zasadniczo nadal dotyczą kobiet) 
utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

Or. en

Poprawka 210
Angelika Niebler, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 15. przypomina, że Europejska Rada 
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ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
apeluje do Komisji o ocenę możliwości 
dalszej poprawy struktur i mechanizmów 
europejskiej przestrzeni badawczej;
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

Or. de

Poprawka 211
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) i 
Europejski Instytut Badań i Technologii
okazały się pomyślnym i wzmacniającym 
elementem europejskiej przestrzeni 
badawczej; podkreśla konieczność 
zwiększenia środków w budżecie 
przeznaczanych na granty dla młodych 
badaczy oraz wzmocnienia działań 
i inicjatyw Marie Curie, co przyczyni się 
do zwiększenia mobilności; apeluje 
o wdrożenie niezbędnych środków w celu 
poprawy stabilności warunków pracy 
naukowców w UE, które mają być zachętą 
dla badaczy i sposobem zatrzymania ich 
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pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

w UE, gdyż należy pamiętać, że niestabilne 
warunki pracy (które zasadniczo nadal 
dotyczą kobiet) utrudniają osiąganie 
doskonałości w Europie;

Or. de

Poprawka 212
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym rozwiązaniem oraz 
efektywnymi wzmacniającym elementem
europejskiej przestrzeni badawczej 
wnoszącym wkład w jej rozwój; podkreśla 
konieczność zwiększenia środków 
przeznaczanych na europejską przestrzeń 
badawczą we wspólnych ramach 
strategicznych, a przez to wzmocnienia 
doskonałości w badaniach naukowych;
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

Or. da
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Poprawka 213
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
warunków pracy naukowców w UE, które 
mają być zachętą dla badaczy i sposobem 
zatrzymania ich w UE w celu osiągnięcia
doskonałości w Europie;

Or. en

Poprawka 214
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia liczby 
grantów przeznaczanych na badania 
naukowe i środków w budżecie 
przeznaczanych na granty dla młodych 
badaczy oraz wzmocnienia działań 
i inicjatyw Marie Curie, co przyczyni się 
do zwiększenia mobilności, poprzez 
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stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

sprzyjanie konkurencji i rozwojowi 
kariery; apeluje o wdrożenie niezbędnych 
środków w celu poprawy stabilności 
warunków pracy naukowców w UE, które 
mają być zachętą dla badaczy i sposobem 
zatrzymania ich w UE, gdyż należy 
pamiętać, że niestabilne warunki pracy 
(które zasadniczo nadal dotyczą kobiet) 
utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

Or. lt

Poprawka 215
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
obu płci i sposobem zatrzymania ich 
w UE, gdyż należy pamiętać, że niestabilne 
warunki pracy (które zasadniczo nadal 
dotyczą kobiet) utrudniają osiąganie 
doskonałości w Europie;

Or. en

Poprawka 216
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty zarówno dla młodych badaczy, jak i 
badaczy płci żeńskiej, oraz wzmocnienia 
działań i inicjatyw Marie Curie, co 
przyczyni się do zwiększenia mobilności; 
apeluje o wdrożenie niezbędnych środków 
w celu poprawy stabilności warunków 
pracy naukowców w UE, które mają być 
zachętą dla badaczy i sposobem 
zatrzymania ich w UE, gdyż należy 
pamiętać, że niestabilne warunki pracy 
(które zasadniczo nadal dotyczą kobiet) 
utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

Or. en

Poprawka 217
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 

15. przypomina, że Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się 
pomyślnym i wzmacniającym elementem 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
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i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet, młodzieży i osób starszych) 
utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie;

Or. el

Poprawka 218
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla konieczność zwiększenia 
środków w budżecie przeznaczanych na 
granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie 
Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
mobilności; apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków w celu poprawy 
stabilności warunków pracy naukowców 
w UE, które mają być zachętą dla badaczy 
i sposobem zatrzymania ich w UE, gdyż 
należy pamiętać, że niestabilne warunki 
pracy (które zasadniczo nadal dotyczą 
kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości 
w Europie; uważa, że konieczne jest 
zbliżenie działań i inicjatyw „Marie 
Curie” do prawdziwych potrzeb sektora 
przemysłowego, zwłaszcza jeśli chodzi o 
szkolenia dla badaczy, rozwój kariery i 
transfer wiedzy w świecie akademickim;

Or. es

Poprawka 219
Angelika Niebler, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje stały 
postęp w kierunku bardziej 
zrównoważonego uczestnictwa kobiet i 
mężczyzn w programie ramowym; zgadza 
się, że środki mające na celu zwiększenie 
udziału kobiet należy wzmocnić w trakcie 
cyklu życia projektów oraz że Komisja 
powinna wzmocnić swoje podejście do 
wspierania kobiet naukowców oraz 
pobudzić państwa członkowskie do zajęcia 
się różnicami w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn; podkreśla, że należy wdrożyć 
cel dotyczący zapewnienia udziału kobiet 
w komitetach ds. programów i komitetach 
doradczych na poziomie 40%;

Or. de

Poprawka 220
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje o wprowadzenie nowej części 
składowej opartej na mobilności, która już 
uzyskała poparcie Parlamentu 
Europejskiego i która mogłaby zwiększyć 
mobilność i wzmocnić finansowanie 
wiodących na świecie badań w Europie 
poprzez przyznawanie voucherów 
badawczych naukowcom przenoszącym 
się do placówki akademickiej lub ośrodka 
badawczego w innym państwie 
członkowskim; takie vouchery badawcze 
służyłyby pomocy w finansowaniu 
najbardziej atrakcyjnych i inspirujących 
projektów badawczych, umożliwiając 
osiągnięcie masy krytycznej w odniesieniu 
do badaczy i zasobów w oparciu o wiedzę i 
wizję środowiska naukowego i wiodących 
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badaczy;

Or. en

Poprawka 221
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że pełne wdrożenie 
europejskiej przestrzeni badawczej 
wymaga przyjęcia środków legislacyjnych, 
które umożliwią wszystkim podmiotom w 
UE uczestnictwo w programach 
krajowych, a także zapewnią wszystkim 
udział w otwartych zaproszeniach do 
składania ofert organizowanych przez 
poszczególne państwa oraz zagwarantują 
podjęcie działań na rzecz ujednolicenia 
zasad, procedur, umów i kryteriów oceny;

Or. it

Poprawka 222
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przychyla się do żądania 
europejskich placówek akademickich 
dotyczącego obowiązkowego udziału 
doświadczonych ekspertów Komisji w 
początkowej fazie programu, ażeby 
zapewnić lepsze wdrożenie programu i 
uniknąć błędów; 

Or. el
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Poprawka 223
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że należy przyznać 
pierwszeństwo mobilności badaczy w 
Europie w celu zagwarantowania 
szerzenia wiedzy i zapewnienia, że 
innowacyjne badania pionierskie w 
różnych dyscyplinach zyskają dzięki 
zaangażowanym i kompetentnym 
badaczom oraz większym środkom 
finansowym;

Or. en

Poprawka 224
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; siła 
UE leży w sieci dużych oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP oraz istniejące 
innowacyjne sektory przemysłowe, gdyż 
przyczyniają się one do rozwoju 
nowatorskich produktów, technologii
i usług;

Or. en

Poprawka 225
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

16. poziom III obejmuje wspieranie 
wykorzystania rynkowego innowacyjnych 
produktów i usług oraz generowanie 
bogactwa narodowego; w tym przypadku 
zasadniczą rolę odgrywają innowacyjne 
MŚP, gdyż przyczyniają się one do 
rozwoju nowatorskich produktów i usług;

Or. en

Poprawka 226
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; 
w tym przypadku zasadniczą rolę 
odgrywają innowacyjne MŚP, gdyż 
przyczyniają się one do rozwoju 
nowatorskich produktów i usług;

16. poziom III obejmuje rozwój 
innowacyjnych produktów i usług oraz 
generowanie korzyści społecznych; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

Or. en

Poprawka 227
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
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przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

przypadku zasadniczą rolę odgrywa 
przemysł. w tym innowacyjne MŚP, gdyż 
przyczyniają się one do rozwoju 
nowatorskich produktów i usług;

Or. en

Poprawka 228
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywa 
przemysł, w tym innowacyjne MŚP, gdyż 
przyczyniają się one do rozwoju 
nowatorskich produktów, usług, procesów, 
itp.;

Or. en

Poprawka 229
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług oraz do wprowadzenia ich na 
rynek;
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Or. en

Poprawka 230
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług zaspokajających potrzeby 
społeczne;

Or. en

Poprawka 231
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
przedsiębiorstwa, a zwłaszcza innowacyjne 
MŚP, gdyż przyczyniają się one do 
rozwoju nowatorskich produktów i usług;

Or. da

Poprawka 232
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie wiedzy i bogactwa 
narodowego; w tym przypadku zasadniczą 
rolę odgrywają innowacyjne MŚP, gdyż 
przyczyniają się one do rozwoju 
nowatorskich produktów i usług;

Or. ro

Poprawka 233
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. poziom III obejmuje wprowadzanie 
produktów i usług na rynek oraz 
generowanie bogactwa narodowego; w tym 
przypadku zasadniczą rolę odgrywają 
innowacyjne MŚP, gdyż przyczyniają się 
one do rozwoju nowatorskich produktów 
i usług;

16. poziom III powinien obejmować 
wprowadzanie produktów i usług na rynek 
oraz generowanie bogactwa narodowego; 
w tym przypadku zasadniczą rolę 
odgrywają innowacyjne MŚP, gdyż 
przyczyniają się one do rozwoju 
nowatorskich produktów i usług;

Or. en

Poprawka 234
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. mając na uwadze konieczność 
zachęcania młodzieży do uczestnictwa w 
działaniach w zakresie badań i innowacji 
oraz wspierania młodych przedsiębiorców, 
którzy wnoszą wkład w działania w 
zakresie badań, rozwoju i innowacji, a 
także wykorzystują rezultaty w celu 
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poprawy rozwoju społeczno-
gospodarczego swoich społeczności 
lokalnych i regionalnych, apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
kontynuowanie programu Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców, również w 
kontekście przyszłych wieloletnich ram 
finansowych, oraz o zwiększenie środków 
przeznaczanych na ten program;

Or. ro

Poprawka 235
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przyznaje, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na zaangażowanie MŚP, ażeby 
umożliwić wykorzystanie pojawiających 
się nowych pomysłów i możliwości 
w sposób elastyczny i efektywny, co 
otworzy nowe drogi dla innowacji;

17. przyznaje, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na zaangażowanie MŚP, ażeby 
umożliwić wykorzystanie pojawiających 
się nowych pomysłów i możliwości 
w sposób elastyczny i efektywny, co 
otworzy nowe drogi dla innowacji; 
podkreśla również fakt, że wolumen 
działań w zakresie innowacji wpływa na 
kształt klimatu innowacyjności, co 
potwierdza tezę, że innowacyjne działania 
powinny być skoncentrowane w małych 
klastrach; zauważa ponadto, że 
powodzenie działań w zakresie innowacji 
zależy w dużej mierze od umiejętności i 
doświadczenia personelu zarządzającego;

Or. lt

Poprawka 236
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. przyznaje, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na zaangażowanie MŚP, ażeby 
umożliwić wykorzystanie pojawiających 
się nowych pomysłów i możliwości 
w sposób elastyczny i efektywny, co 
otworzy nowe drogi dla innowacji;

17. przyznaje, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na zaangażowanie MŚP, ażeby 
umożliwić wykorzystanie pojawiających 
się nowych pomysłów i możliwości 
w sposób elastyczny i efektywny, co 
otworzy nowe drogi dla innowacji; 
podkreśla również, że poziom działań w 
zakresie innowacji wpływa na klimat 
innowacyjności, potwierdzając tezę, że 
innowacyjne działania powinny być 
skoncentrowane w małych jednostkach 
strukturalnych; zauważa ponadto, że 
powodzenie działań w zakresie innowacji 
zależy w dużej mierze od umiejętności i 
doświadczenia personelu zarządzającego;

Or. lt

Poprawka 237
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 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przyznaje, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na zaangażowanie MŚP, ażeby 
umożliwić wykorzystanie pojawiających 
się nowych pomysłów i możliwości 
w sposób elastyczny i efektywny, co 
otworzy nowe drogi dla innowacji;

17. przyznaje, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na zaangażowanie MŚP, ażeby 
umożliwić wykorzystanie pojawiających 
się nowych pomysłów i możliwości 
w sposób elastyczny i efektywny, co 
otworzy nowe drogi dla innowacji; 
podkreśla, że sektorowa definicja małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest 
nieodzownym warunkiem ich pomyślnego 
uczestnictwa w WRS; przypomina, że duże 
obciążenia administracyjne skutkują 
małym udziałem MŚP;

Or. en
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Poprawka 238
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla konieczność pełnego 
uwzględnienia istotnych różnic między 
przedsiębiorstwami, ujętych w obecnej 
definicji MŚP, podczas ustanawiania 
instrumentów wsparcia innowacji; 
podkreśla, że wsparcie innowacji powinno 
być przede wszystkim dostosowane do faz 
rozwojowych przedsiębiorstw i 
uwzględniać tzw. wąskie gardła w różnych 
fazach, tj. w fazie działania w zakresie 
kapitału zalążkowego, w fazie rozruchu 
działalności i w fazie początkowego 
prowadzenia działalności; podkreśla, że 
przedsiębiorstwa małych rozmiarów są 
głównymi twórcami innowacji w Europie, 
toteż wzywa do finansowego wspierania 
kapitału wysokiego ryzyka na rzecz 
innowacyjnych przedsiębiorstw; podkreśla 
konieczność dostosowania nowych i 
dotychczasowych instrumentów, aby 
należycie uwzględniać ograniczone zasoby 
takich przedsiębiorstw podczas 
pokonywania barier administracyjnych i 
proceduralnych związanych z 
europejskimi programami finansowymi; 
uważa, że pomyślnie realizowane 
programy, np. Eurostars, powinny być 
wzmacniane, ponieważ dzięki nim można 
pozyskać niezbędną wiedzę na temat 
zaspokajania potrzeb innowacyjnych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 239
Gunnar Hökmark
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Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że zwiększanie zdolności 
innowacyjnej MŚP jest konieczne do 
zapewnienia przyszłego wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy w 
Europie; jest zdania, że wspólne ramy 
strategiczne powinny być skonstruowane 
w taki sposób, aby sprostać temu 
wyzwaniu i dlatego każdy przyszły 
instrument na szczeblu UE, nakierowany 
na innowacyjność w MŚP, powinien w 
większym stopniu uwzględniać potrzeby 
przedsiębiorstw; apeluje zatem o przyjęcie 
środków, które zwiększyłyby liczbę MŚP 
uczestniczących we wspólnych projektach;

Or. en

Poprawka 240
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zachęca do podejmowania wszelkich 
form współpracy między placówkami 
akademickimi, rynkami finansowymi i 
przedsiębiorstwami; uważa, że współpraca 
taka ma fundamentalne znaczenie dla 
łatwiejszego tworzenia nowych 
przedsiębiorstw, które potrafią pobudzić 
innowacyjność i zrównoważony wzrost w 
Europie;

Or. en

Poprawka 241
António Fernando Correia De Campos
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Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. uważa, że takie instrumenty, jak 
wspólne inicjatywy technologiczne, 
odgrywają ważną rolę we wspieraniu 
innowacji stymulowanych przez przemysł; 
podkreśla konieczność podejmowania 
efektywnych działań w celu zwiększenia 
przejrzystości takich instrumentów oraz 
zapewnienia większego dostępu do nich 
MŚP i publicznemu sektorowi 
badawczemu;

Or. en

Poprawka 242
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 17c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. zauważa, że zamówienia publiczne 
oferują niewykorzystaną możliwość 
propagowania innowacji opartych na 
badaniach i rozwoju; podkreśla 
konieczność przyjęcia nowych środków, 
aby wspierać przedkomercyjne 
zamówienia publiczne i odnajdywać 
możliwości w zakresie przedkomercyjnych 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować w 
powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości;

Or. de

Poprawka 244
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować w 

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości;
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powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

Or. de

Poprawka 245
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować w 
powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 246
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować w 
powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 247
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować w 

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; przypomina, 
że mechanizm finansowania oparty na 
podziale ryzyka (RSFF) okazał się 
udanym instrumentem w zakresie 
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powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

finansowania innowacji; uważa, że 
mechanizm ten powinien być dalej 
stosowany w taki sposób, by środki 
finansowe o mniejszej wartości mogły być 
przyznawane przez pośredników 
krajowych;

Or. en

Poprawka 248
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, 
Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować w 
powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; przypomina, 
że mechanizm finansowania oparty na 
podziale ryzyka (RSFF) okazał się 
udanym instrumentem w zakresie 
finansowania innowacji; uważa, że 
mechanizm ten powinien być dalej 
stosowany w taki sposób, by środki 
finansowe o mniejszej wartości mogły być 
przyznawane przez pośredników 
krajowych;

Or. en

Poprawka 249
Vicky Ford
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować w 
powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 
mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi w 
zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto, by Komisja rozważyła 
przeprowadzenie oceny skutków 
ewentualnego utworzenia nowego 
instrumentu finansowego – unijnego banku 
MŚP – jednak z uwzględnieniem dalszego 
wsparcia dla większych przedsiębiorstw; 
uważa, że można to osiągnąć we 
współpracy z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 250
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
związanego z programem ramowym na 
rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
obejmując dostęp do większych 
możliwości kredytowych oferowanych 
przez EFI oraz specjalnych pożyczek z EBI 
(dotyczy głównie projektów o wartości 

18. program finansowania na tym poziomie 
wchodzi w zakres finansowania UE 
zapewnianego przez Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii (EIT), 
finansowania związanego z programem 
ramowym na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP), obejmując dostęp do 
większych możliwości kredytowych 
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mniejszej niż 50 mln euro), a także 
współpracę z funduszami strukturalnymi 
w zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować 
w powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

oferowanych przez EFI oraz specjalnych 
pożyczek z EBI (dotyczy głównie 
projektów o wartości mniejszej niż 50 mln 
euro), a także współpracę z funduszami 
strukturalnymi w zakresie 
przedsiębiorczości; proponuje ponadto 
utworzenie nowego instrumentu 
finansowego – unijnego banku MŚP –
który powinien funkcjonować 
w powiązaniu z krajowymi punktami 
kontaktowymi i instytucjami finansowymi 
wyznaczonymi przez państwo 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 251
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że europejski kapitał 
podwyższonego ryzyka, tworzony zarówno 
z środków publicznych, jak i prywatnych, 
ma również fundamentalne znaczenie dla 
współfinansowania pełnego cyklu życia 
innowacji, od badań po wprowadzenie na 
rynek; podkreśla sukces mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka 
(RSFF) i proponuje zwiększać europejski 
kapitał podwyższonego ryzyka za pomocą 
transgranicznych inicjatyw opartych na 
kapitale podwyższonego ryzyka oraz 
wkładów pochodzących z unijnych 
środków;

Or. es

Poprawka 252
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Lena 
Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika 
Niebler, Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu unijnego banku 
inwestycyjnego MŚP, który wzmocniłby 
europejską politykę w dziedzinie 
innowacji, zapewniając brakujące 
ogniwo: niedostateczny udział MŚP 
w programach UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 253
Angelika Niebler, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu unijnego banku 
inwestycyjnego MŚP, który wzmocniłby 
europejską politykę w dziedzinie 
innowacji, zapewniając brakujące 
ogniwo: niedostateczny udział MŚP 
w programach UE;

skreślony

Or. de

Poprawka 254
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu unijnego banku 

skreślony
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inwestycyjnego MŚP, który wzmocniłby 
europejską politykę w dziedzinie 
innowacji, zapewniając brakujące 
ogniwo: niedostateczny udział MŚP 
w programach UE;

Or. en

Poprawka 255
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu unijnego banku 
inwestycyjnego MŚP, który wzmocniłby 
europejską politykę w dziedzinie 
innowacji, zapewniając brakujące ogniwo: 
niedostateczny udział MŚP w programach 
UE;

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu kolejnych programów 
dostosowanych do potrzeb MŚP, które 
wzmocniłby europejską politykę 
w dziedzinie innowacji, zapewniając 
brakujące ogniwo: niedostateczny udział 
MŚP w programach UE; uważa, że należy 
podjąć starania nie tylko w celu 
ułatwienia dostępu dla MŚP, ale także w 
celu zwiększenia ich udziału w określaniu 
planów badawczych i zapewnienia im 
lepszego dostępu do usług i doradztwa z 
zakresu badań, rozwoju i innowacji; 
apeluje również o zwrócenie uwagi na 
wspieranie nieinnowacyjnych MŚP, ażeby 
mogły one uczestniczyć w działaniach 
podejmowanych w obszarze badań, 
rozwoju i innowacji;

Or. en

Poprawka 256
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki
utworzeniu unijnego banku 
inwestycyjnego MŚP, który wzmocniłby 
europejską politykę w dziedzinie 
innowacji, zapewniając brakujące ogniwo: 
niedostateczny udział MŚP w programach 
UE;

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki
promowaniu europejskiej polityki
w dziedzinie innowacji i zwiększaniu 
niedostatecznego udziału MŚP 
w programach UE, na przykład ułatwiając 
dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka;

Or. de

Poprawka 257
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu unijnego banku inwestycyjnego 
MŚP, który wzmocniłby europejską 
politykę w dziedzinie innowacji, 
zapewniając brakujące ogniwo: 
niedostateczny udział MŚP w programach 
UE;

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu unijnego banku inwestycyjnego 
MŚP, który mógłby być 
wyspecjalizowanym oddziałem EBI w 
pełni zorientowanym na projekty 
innowacyjne MŚP i który wzmocniłby 
europejską politykę w dziedzinie 
innowacji, zapewniając brakujące ogniwo: 
niedostateczny udział MŚP w programach 
UE;

Or. en

Poprawka 258
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu unijnego banku 
inwestycyjnego MŚP, który wzmocniłby 
europejską politykę w dziedzinie 
innowacji, zapewniając brakujące ogniwo: 
niedostateczny udział MŚP w programach 
UE;

19. uważa, że europejska przestrzeń 
badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki 
utworzeniu w ramach EBI programu 
działań nakierowanego na MŚP, który 
wzmocniłby europejską politykę 
w dziedzinie innowacji, zapewniając 
brakujące ogniwo: niedostateczny udział 
MŚP w programach UE;

Or. en

Poprawka 259
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że należy należy dążyć do 
zapewniania małym i średnim 
przedsiębiorstwom (zwłaszcza w fazie 
start-up) kompleksowego finansowania, 
które będą obejmowały cały cykl 
innowacyjny; oferowane instrumenty 
finansowe dla innowacyjnych MŚP 
wymagają dalszego rozwoju i większej 
dostępności. Popiera propozycję 
stworzenia instrumentu uzupełniającego, 
opartego na zasadzie RSFF w wymiarze 
regionalnym;

Or. pl

Poprawka 260
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. apeluje do państw członkowskich o 
wprowadzenie środków i instrumentów na 
szczeblu krajowym, które zagwarantują 
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MŚP uzyskanie pożyczek niezbędnych do 
zapewnienia współfinansowania będącego 
warunkiem uczestnictwa w europejskich 
programach w zakresie badań, rozwoju i 
innowacji;

Or. ro

Poprawka 261
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa również, że przyszły program 
ramowy powinien propagować działania 
w zakresie innowacji za pomocą 
zamówień publicznych w tym obszarze;

Or. es

Poprawka 262
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego 
scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych;

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP; w ramach 
tego scenariusza należy rozważyć 
udzielanie pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych; należy 
zwiększyć margines tolerowanego ryzyka 
błędu, aby umożliwić przyjęcie postawy 
opartej w większym stopniu na zaufaniu i 
tolerancji ryzyka, która przyniesie korzyści 
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MŚP i wszystkim innym uczestnikom w 
ramach WRS;

Or. en

Poprawka 263
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego 
scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych;

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP; w ramach 
tego scenariusza należy rozważyć 
udzielanie pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych;

Or. en

Poprawka 264
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego 
scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego 
scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
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odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych;

odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych; przypomina, 
że uproszczony regulamin i proces ciągłej 
oceny są kluczowymi elementami 
zapewniającymi udział MŚP;

Or. en

Poprawka 265
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego 
scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem
kosztów administracyjnych;

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu i krótszy 
przedział czasowy od złożenia wniosku do 
realizacji projektu/osiągnięcia wyników 
na rynku; w ramach tego scenariusza 
należy rozważyć udzielanie pożyczek 
uprzywilejowanych podlegających 
zwrotowi w przypadku odniesienia 
sukcesu, z wyłączeniem kosztów 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 266
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
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odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego 
scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych;

odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu w przypadku 
niższych kwot; w ramach tego scenariusza 
stanowczo zaleca, że należy rozważyć 
udzielanie pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych;

Or. en

Poprawka 267
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego 
scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych;

20. podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP 
wymaga użycia odpowiednich 
instrumentów finansowania, które 
odpowiadają specyfice MŚP 
i uwzględniają m.in. większą elastyczność 
w odniesieniu do konkretnych celów 
projektu oraz większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego 
scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych 
podlegających zwrotowi w przypadku 
odniesienia sukcesu, z wyłączeniem 
kosztów administracyjnych;

Or. en

Poprawka 268
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. uważa, że istotne znaczenie ma nie 
tylko doskonalenie instrumentów 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP), ale 
także propagowanie nowych 
instrumentów i programów, które 
wspierają zdolność MŚP do zarządzania 
innowacyjnością (np. vouchery 
badawcze); popiera udostępnianie usług 
badawczych i innowacyjnych, na przykład 
przez akademickie ośrodki transferu 
wiedzy, a także innych usług biznesowych 
opartych na wiedzy (modelowanie 
procesów biznesowych, ocena ryzyka, 
itp.); przypomina Komisji o znaczeniu 
zapewniania MŚP lokalnego wsparcia, 
np. poprzez zaangażowanie centrów 
innowacji, izb handlowych, organizacji 
biznesowych i klastrów innowacyjnych;

Or. en

Poprawka 269
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla konieczność pełniejszego 
angażowania producentów w kolejnych 
wspólnych ramach strategicznych poprzez 
zapewnienie znacznych środków z 
unijnego budżetu na finansowanie 
projektów, przy udziale co najmniej 50%, 
w zależności od technologicznego 
zaawansowania takich projektów;

Or. fr

Poprawka 270
Lena Ek
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Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że uczestnictwo MŚP w 
dużej mierze zależy od skrócenia czasu 
przyznawania grantów i zwiększenia ich 
przewidywalności;

Or. en

Poprawka 271
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. uważa, że większy dostęp do 
finansowania należy również zapewnić 
innowacyjnym nowym przedsiębiorstwom 
oraz że należy propagować i wspierać 
projekty na rzecz rozwoju innowacyjnych 
modeli biznesu, które potrzebne są do 
wprowadzenia innowacji na rynek w 
formie nowych produktów i usług;

Or. en

Poprawka 272
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 20c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
programu na rzecz innowacyjnych badań 
prowadzonych przez małe 
przedsiębiorstwa (SBIR), którego celem 
będzie wprowadzanie innowacyjnych 
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rozwiązań odpowiadających wymogom 
sektora publicznego, poprzez angażowanie 
małych przedsiębiorstw w konkursy na 
pomysły kończące się zawarciem 
krótkoterminowych umów rozwojowych i 
jednoczesne wspieranie rozwoju 
innowacyjnych produktów i usług;

Or. en

Poprawka 273
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne;

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne; uważa, że w 
reorganizacji należy uwzględnić nowe 
plany i programy, które propagują 
wymianę informacji o dużej użyteczności 
społecznej z możliwością zastosowania w 
konkretnych warunkach w drodze 
przekształcenia innowacji w produkty 
rynkowe, ażeby zapewnić przystępność 
cenową i sprawiedliwe wykorzystanie 
unijnego finansowania publicznego na 
rzecz badań naukowych;

Or. en

Poprawka 274
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne;

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne, a także innowacje 
w zakresie usług, procesów i aspektów 
organizacyjnych, propagując wdrażanie 
mechanizmów - na przykład w obszarze 
zamówień publicznych - które sprzyjają 
upowszechnianiu innowacyjnych praktyk;

Or. it

Poprawka 275
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne;

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować całe 
spektrum działań związanych z innowacją, 
a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne oraz brać pod 
uwagę, że innowacje są często procesem 
ukierunkowanym na komercjalizację;

Or. en

Poprawka 276
Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne;

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne, a także innowacje 
w zakresie usług, procesów i aspektów 
organizacyjnych;

Or. it

Poprawka 277
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne;

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna mieć na celu 
doskonałość i obejmować cały cykl życia 
innowacji, od stworzenia koncepcji aż po 
wprowadzenie jej na rynek, a także 
uwzględniać innowacje nietechnologiczne, 
ekoinnowacje i innowacje społeczne;

Or. el

Poprawka 278
Bendt Bendtsen
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne, ekoinnowacje 
i innowacje społeczne;

21. Zwraca uwagę, że nie wszystkie 
innowacje opierają się na badaniach i nie 
wszystkie badania mają na celu innowacje; 
uważa zatem, że proponowana 
reorganizacja powinna obejmować cały 
cykl życia innowacji, od stworzenia 
koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje 
nietechnologiczne i ekoinnowacje;

Or. en

Poprawka 279
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla jednak, że niektóre 
instrumenty programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) 
mogłyby stać się naturalnym 
przedłużeniem przyszłego programu 
ramowego, zapewniając ciągłość 
europejskim projektom badawczym i 
innowacyjnym; uważa, że technologia 
rozwijana w ramach projektów programu 
ramowego mogłaby zostać objęta 
projektami innowacyjnymi, które:
- upowszechniałyby jej wykorzystanie w 
różnych branżach sektora przemysłu i 
usług,
- znajdowałyby kolejne, dodatkowe 
zastosowania w dziedzinach powiązanych 
lub komplementarnych;

Or. es
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Poprawka 280
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. apeluje o zapewnienie instrumentów 
sprzyjających transferowi technologii z 
zastosowań naukowych do zastosowań 
przemysłowych oraz wzywa Komisję do 
wprowadzenia mechanizmów wspierania 
przedsiębiorstw gotowych do podjęcia 
starań w związku z wprowadzeniem swojej 
technologii na rynek oraz potwierdzeniem 
jakości koncepcji;

Or. en

Poprawka 281
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 21b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. uznaje konieczność powiązania 
innowacji w zakresie usług, innowacji 
społecznych i ekoinnowacji z innowacjami 
technicznymi oraz kształtowania nowych 
partnerstw, które łączą organizacje 
badawczo-rozwojowe z przedsiębiorstwami 
zarówno w sektorze usług, jak i 
produkcyjnym;

Or. en

Poprawka 282
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. przypomina, że wysoce konkurencyjny 
charakter prac badawczych, 
technologicznych i innowacyjnych oraz 
ciągłe tworzenie zdolności w zakresie 
badań naukowych i innowacji na szczeblu 
lokalnym uzależnione są od istnienia 
w pewnym stopniu powielania 
i rozdrobnienia, bez których 
funkcjonowanie wspólnych badań 
zostałoby osłabione;

22. przypomina, że wysoce konkurencyjny 
charakter badań, prac naukowych, 
technologicznych i innowacyjnych oraz 
ciągłe tworzenie zdolności w zakresie 
badań naukowych i innowacji na szczeblu 
lokalnym uzależnione są od istnienia 
w pewnym stopniu powielania 
i rozdrobnienia, bez których 
funkcjonowanie wspólnych badań 
zostałoby osłabione;

Or. el

Poprawka 283
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że skuteczniejsze 
przyciąganie inwestycji prywatnych i 
zapewnienie efektywniejszego wkładu 
prac badawczo-rozwojowych w 
zwiększanie konkurencyjności Europy 
wymaga podjęcia odpowiednich działań w 
programie ramowym na rzecz stabilnych i 
skutecznych ram regulacyjnych w 
zakresie ochrony praw własności 
intelektualnej na wczesnym etapie 
procesu badań;

Or. en

Poprawka 284
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów z jednoczesnym 
uwzględnieniem „schodów do 
doskonałości”;

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów z jednoczesnym 
uwzględnieniem „schodów do 
doskonałości”; proponuje, by Komisja w 
ramach proaktywnego podejścia pomogła 
organom publicznym w usprawnieniu ich 
systemu zarządzania, przeprowadzając 
oceny bez konsekwencji finansowych, co 
zachęcałoby te organy do podejmowania 
licznych działań mających na celu lepsze 
zarządzanie projektami i ich realizację w 
konkretnym terminie krótszym niż jeden 
rok;

Or. en

Poprawka 285
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów z jednoczesnym 
uwzględnieniem „schodów do 
doskonałości”;

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów z jednoczesnym 
uwzględnieniem „schodów do 
doskonałości” oraz środowiskowych, 
gospodarczych i społecznych skutków 
danego projektu (ekowskaźniki);

Or. it
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Poprawka 286
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów z jednoczesnym 
uwzględnieniem „schodów do 
doskonałości”;

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów;

Or. en

Poprawka 287
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów z jednoczesnym 
uwzględnieniem „schodów do 
doskonałości”;

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów z jednoczesnym 
uwzględnieniem kryterium doskonałości;

Or. en

Poprawka 288
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza 
w zakresie stosowania zasad zarządzania, 
a także zwraca się do Komisji 
o opracowanie kryteriów wyboru i oceny 
projektów z jednoczesnym 
uwzględnieniem „schodów do 
doskonałości”;

23. stanowczo zachęca do wdrażania 
programów szkoleniowych i na rzecz 
mobilności dla wszystkich potencjalnych 
uczestników, zwłaszcza w zakresie 
stosowania zasad zarządzania, a także 
zwraca się do Komisji o opracowanie 
kryteriów wyboru i oceny projektów 
z jednoczesnym uwzględnieniem 
„schodów do doskonałości”;

Or. el

Poprawka 289
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla konieczność angażowania 
odpowiednich grup użytkowników w 
określanie planów badań i innowacji w 
przyszłych WRS; uważa, że angażowanie 
przedsiębiorstw w proces ustalania 
priorytetów jest nieodzownym warunkiem 
szerokiego oddziaływania projektów 
(RDTI) i większego udziału 
przedsiębiorstw; uważa, że europejskie 
platformy technologiczne, sprzyjające 
współpracy przemysłu, organów 
regulacyjnych i instytucji finansowych w 
zakresie opracowywania długofalowych 
planów strategicznych w konkretnych 
dziedzinach technologii, powinny nadal 
odgrywać kluczową rolę w dyskusji 
dotyczącej określenia priorytetów w WRS;

Or. en

Poprawka 290
Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. proponuje, by w okresie objętym 
strategią „Europa 2020” całość lub część 
znacznej podwyżki środków 
przeznaczanych na badania, niezbędnej 
do konsolidacji europejskiej przestrzeni 
badawczej, została wyasygnowana bez 
podwyższania podatków, w drodze 
lepszego podziału obciążeń i w ramach 
współpracy finansowej między państwami 
członkowskimi, UE i władzami lokalnymi;

Or. fr

Poprawka 291
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. apeluje o większe zaangażowanie na 
szczeblu międzyrządowym w ramach 
inicjatyw w zakresie wspólnego 
planowania, gdyż zacieśnia ono 
współpracę w dziedzinie badań, rozwoju i 
innowacji w całej Europie;

Or. en

Poprawka 292
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że uproszczenie programu 
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ramowego wymaga poczynienia milowych 
kroków i wzywa do natychmiastowego 
wdrożenia wszystkich znanych środków w 
zakresie upraszczania w nowym
programie ramowym;

Or. en

Poprawka 293
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy) po nagłówku 5

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że wspólne ramy 
strategiczne dla finansowania unijnego 
na rzecz badań naukowych i innowacji 
odgrywają ważną rolę we wspieraniu 
innowacji w Europie; ostrzega jednak 
przed niebezpieczeństwem wynikającym ze 
zbyt rozdrobnionego finansowania 
nadmiernej liczby działań, dziedzin i 
celów w zakresie badań i innowacji; 
apeluje o dwukrotne zwiększenie unijnych 
środków przeznaczanych na działania na 
rzecz badań i innowacji, ażeby przyczynić 
się do osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”; podkreśla bardziej wszechstronny 
charakter wspólnych ram strategicznych 
dla finansowania unijnego na rzecz badań 
naukowych i innowacji w porównaniu do 
poprzedzającego je siódmego programu 
ramowego (7PR) i wskazuje, że aspekt ten 
nie może osłabiać konieczności 
zwiększenia środków; podkreśla znaczenie 
wykorzystywania środków unijnych do 
pozyskiwania inwestycji zarówno z sektora 
prywatnego, jak i z państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 294
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka; zachęca do ustanowienia systemu 
wsparcia administracyjnego, aby pomóc 
nowym państwom członkowskim w 
składaniu wysokiej jakości właściwych 
wniosków o dofinansowanie w ramach 
kolejnego programu ramowego; 

Or. en

Poprawka 295
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka, uwzględniającej mniejszy stopień 
kontroli ze strony Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 296
Gunnar Hökmark
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka; apeluje o przyjęcie w odniesieniu 
do akademickich badań naukowych 
modelu finansowania pełnych kosztów w 
kolejnym programie ramowym;

Or. en

Poprawka 297
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

24. pozytywnie ocenia koncepcję, która 
zakłada, że innowacje powinny zaspokajać 
potrzeby konsumentów, a także koncepcję 
zakładającą przechodzenie do podejścia 
opartego na nauce oraz apeluje o przyjęcie 
względem uczestników na wszystkich 
etapach systemu finansowania postawy 
opartej na zaufaniu i tolerancji ryzyka;

Or. lt

Poprawka 298
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 

24. pozytywnie ocenia koncepcję, która 
zakłada, że innowacje powinny zaspokajać 
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o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

potrzeby konsumentów, a także koncepcję 
zakładającą przechodzenie do podejścia 
opartego na nauce oraz apeluje o przyjęcie 
względem uczestników na wszystkich 
etapach systemu finansowania postawy 
opartej na zaufaniu i tolerancji ryzyka;

Or. lt

Poprawka 299
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na waloryzacji i 
innowacjach w nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 300
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce i 
innowacjach/wynikach oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

Or. en
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Poprawka 301
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie względem uczestników na 
wszystkich etapach systemu finansowania 
postawy opartej na zaufaniu i tolerancji 
ryzyka;

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do 
podejścia opartego na nauce oraz apeluje 
o przyjęcie na wszystkich etapach systemu 
finansowania postawy opartej na zaufaniu 
względem badaczy i postawy opartej na 
większej tolerancji ryzyka względem 
uczestników;

Or. el

Poprawka 302
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że nie należy ograniczać WRS 
jedynie do innowacji wynikających z 
badań lub opartych na technologii, ale że 
WRS powinny wspierać różne źródła 
innowacji; zauważa, że wiele 
przedsiębiorstw – zwłaszcza MŚP –
korzysta z innych źródeł innowacji, takich 
jak klienci, rynki, użytkownicy, a 
zwłaszcza pracownicy, oraz że taka forma 
innowacji ma często bardziej praktyczny 
charakter i koncentruje się na 
rozwiązaniu konkretnych 
problematycznych kwestii związanych z 
procesami, usługami lub produktami; 
przedstawiane rozwiązania są często 
wynikiem przemyśleń pracowników, 
którzy znajdują się najbliżej procesu 
produkcyjnego, rynków i klientów; uważa, 
że UE powinna również wzmocnić i 
uwydatnić innowacje stymulowane przez 
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pracowników i zorientowane na 
rozwiązania praktyczne;

Or. en

Poprawka 303
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że zarządzanie unijnymi 
funduszami na badania naukowe 
powinno opierać się na zaufaniu 
i tolerancji ryzyka względem uczestników; 
zaleca większą akceptację zwyczajowych 
praktyk rachunkowych w odniesieniu do 
kwalifikujących się kosztów; uważa, że 
kwoty ryczałtowe i stałe stawki 
zryczałtowane powinny być stosowane na 
zasadzie dobrowolności; apeluje do 
Komisji o skrócenie czasu zawierania 
umów do maksymalnie 6 miesięcy; 
podkreśla konieczność uproszczenia 
procedur składania wniosków i 
zawierania umów; zaleca stosowanie 
uproszczonego zbioru przepisów i 
wspólnych zasad dotyczących 
finansowania do regulowania unijnego 
finansowania badań naukowych i 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 304
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że przyszłe wspólne ramy 
strategiczne na rzecz badań naukowych i 
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innowacji powinny przede wszystkim 
odzwierciedlać nowe podejście 
przedstawione w strategii „Europa 2020”, 
propagując bardziej zintegrowane 
zarządzanie, lepszą koordynację między 
różnymi instytucjami UE i większą 
spójność polityki unijnej z polityką 
krajową i regionalną; uważa również, że 
ważne jest zapewnienie niezbędnego 
wsparcia nowym partnerstwom innowacji 
w celu pełnej realizacji ich założeń;

Or. it

Poprawka 305
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zaleca opracowanie niewielkiego 
zbioru wspólnych zasad, które można 
łatwo interpretować i które stosowałyby 
się do wszystkich programów i 
instrumentów, z zastrzeżeniem 
podstawowej zasady, że środki publiczne 
zarządzane są przez organy publiczne i 
monitorowane przez Komisję;

Or. es

Poprawka 306
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. proponuje, by koszty ogólne na 
projekty w ramach kolejnego PR zostały 
ograniczone do 10%; uważa, że poziom 
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ogólnych wydatków w 7PR wynoszący 
przed przeglądem 25% jest nie do 
przyjęcia, biorąc pod uwagę ogólne 
ograniczenia budżetowe;

Or. en

Poprawka 307
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. podkreśla, że należy podjąć wysiłki w 
celu dostosowania w miarę możliwości 
wydatków ponoszonych w ramach nowego 
PR do nadrzędnych celów politycznych 
określonych w strategii „Europa 2020” 
oraz zintegrowania bazy badawczej;

Or. en

Poprawka 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. uważa, że konieczne jest pełniejsze 
angażowanie przedsiębiorstw w przejrzysty 
proces określania priorytetów, 
przygotowywania zaproszeń do składania 
ofert i przeprowadzania oceny 
przedstawionych projektów, zwłaszcza w 
tych obszarach, które wyraźnie oferują
wartość dodaną europejskim 
przedsiębiorstwom, również w kontekście 
partnerstw publiczno-prywatnych; uważa 
wreszcie, że konieczne jest zwiększenie 
zaangażowania sektora produkcyjnego w 
zakresie infrastruktur badawczych 
poprzez udostępnianie ich do użytku 
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wszystkim przedsiębiorstwom, a zwłaszcza 
MŚP;

Or. it

Poprawka 309
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wyraża przekonanie, że uproszczenie 
powinno prowadzić do rzadszego łączenia 
metod kalkulacji stawek grantów i 
kosztów pośrednich w programach 
finansowania; podkreśla jednak, że 
modele kalkulacji stawek grantów i 
kosztów pośrednich powinny być inne dla 
placówek akademickich, organizacji 
badawczych i przemysłu;

Or. en

Poprawka 310
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 24c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. wzywa do przyjęcia środków 
ukierunkowanych na skrócenie czasu 
przyznawania grantów, co miałoby 
zwiększyć odsetek grantów zatwierdzonych 
w okresie krótszym niż sześć miesięcy w 
kolejnym PR;

Or. en

Poprawka 311
Ioannis A. Tsoukalas
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych;

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych, 
zwłaszcza współpracy między partnerami 
w państwach członkowskich UE; uważa, 
że finansowanie powinno być elastyczne i 
spójne z potrzebami zarówno dużych 
konsorcjów, jak i mniejszych grup; 
osiągnięcie tego celu wymaga, aby unijne 
finansowanie badań mogło przyciągać 
najlepszych badaczy, oferując na 
wszystkich szczeblach rozwiązania 
przyjazne dla użytkowników;

Or. el

Poprawka 312
Edit Herczog, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych;

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych; 
uważa, że osiągnięcie tego celu wymaga, 
aby program współpracy obejmował cały 
łańcuch innowacji od badań odkrywczych 
po wielkoskalowe demonstracje oraz 
przeznaczał wydzielone środki budżetowe 
dla tych sektorów, które opracowały 
strategiczną wizję sprostania wyzwaniom 
społecznym o długoterminowych cyklach 
inwestycyjnych;

Or. en
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Poprawka 313
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych;

25. apeluje o utrzymanie wspólnych badań
w centrum programu ramowego oraz 
intensyfikowanie wspólnych badań 
transnarodowych; zaleca większą 
elastyczność tematyczną w organizacji 
wspólnych badań, aby przyciągnąć 
możliwie największą liczbę wybitnych 
naukowców z obszaru UE w celu 
realizacji projektów;

Or. de

Poprawka 314
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych;

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych w celu 
zwiększenia i przyspieszenia wpływu 
projektów badawczych również dzięki 
współpracy z partnerami spoza UE o 
światowej renomie;

Or. en

Poprawka 315
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych;

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych i 
skuteczne upowszechnianie wyników 
badań;

Or. lt

Poprawka 316
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych;

25. apeluje o utrzymanie wspólnych badań
w centrum programu ramowego oraz 
intensyfikowanie wspólnych badań 
transnarodowych;

Or. fr

Poprawka 317
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych badań transnarodowych;

25. apeluje o utrzymanie programu 
współpracy w centrum programu 
ramowego oraz intensyfikowanie 
wspólnych i transnarodowych badań;

Or. en
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Poprawka 318
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uważa, że program współpracy 
odgrywa zasadniczą rolę w propagowaniu 
wspólnych badań transnarodowych w UE; 
stwierdza, że oparta na podejściu 
odgórnym definicja wąskich tematów 
zaproszeń do składania wniosków 
utrudnia zarówno rywalizację instytucji w 
dziedzinie nauki, jak i udział sektora 
prywatnego; apeluje o szersze stosowanie 
bardziej otwartych zaproszeń w celu 
zwiększenia doskonałych wyników 
naukowych i zaangażowania MŚP 
zorientowanych na badania naukowe, a 
także podkreśla konieczność zapewnienia 
większej elastyczności w odniesieniu do 
rozmiaru konsorcjum;

Or. en

Poprawka 319
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje o realokację środków 
przeznaczonych na badania, rozwój i 
innowacje do obszarów badań, w których 
bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie 
celów „inteligentnego rozwoju” w świetle 
strategii „Europa 2020” (np. efektywność 
i rzeczywisty wpływ projektów na 
społeczeństwo, tworzenie prawdziwej 
europejskiej wartości dodanej, 
wzmacnianie wspólnych badań 
transgranicznych, zwiększanie mobilności 
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oraz tworzenie europejskich sieci i 
europejskiej przestrzeni badawczej);

Or. en

Poprawka 320
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uważa, że procedury zaproszeń 
konkurencyjnych dla dodatkowych 
partnerów powinny bazować na 
podstawowym założeniu, iż zaangażowane 
przedsiębiorstwa i badacze mają dogłębną 
wiedzę na temat projektu oraz tego, jaki 
partner byłby najodpowiedniejszy, a 
Komisja, zamiast zmuszać ich do 
kierowania się listami rankingowymi 
ekspertów oceniających, powinna 
przeanalizować pisemne uzasadnienie 
konsorcjum;

Or. en

Poprawka 321
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla konieczność wprowadzania 
dalszych uproszczeń w celu przyspieszenia 
i zdynamizowania procesów 
finansowania, np. liczba różnorakich 
sprawozdań wymaganych w ramach 
zarządzania finansami i badaniami 
naukowymi mogłaby zostać istotnie 
zmniejszona przy jednoczesnym 
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uproszczeniu sprawozdawczości 
finansowej;

Or. en

Poprawka 322
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje o wzmocnienie środków, 
które sprzyjają mobilności europejskich 
badaczy, pomagają w ograniczaniu 
„drenażu mózgów”, przyciągają niezwykle 
obiecujących młodych naukowców z 
państw trzecich i zwiększają atrakcyjność 
kariery naukowej w UE;

Or. el

Poprawka 323
Lena Kolarska-Bobińska, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje do Komisji o zapewnienie 
większej niezależności indywidualnym 
projektom w WRS, przyznając liderom 
projektów więcej swobody w zakresie 
organizacji, zarządzania i ustanawiania 
priorytetów swoich projektów;

Or. en

Poprawka 324
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje o utworzenie ostatecznej listy 
konkretnych celów uznanych za mające 
szczególne znaczenie dla Europy, na 
których realizację należy przeznaczyć 
znaczną część środków;

Or. en

Poprawka 325
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. wyraża swój sceptycyzm w związku z 
efektywnością wykorzystania środków na 
tworzenie sieci doskonałości w dziedzinie 
badań oraz organizowanie konferencji i 
innych wydarzeń, a także apeluje o 
wzmocnienie elektronicznych narzędzi 
tworzenia sieci w dziedzinie badań i 
innowacji oraz upowszechnianie wyników 
badań w internecie;

Or. el

Poprawka 326
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. zauważa, że projekty na dużą skalę 
często obciążane są nadmiarem procedur 
administracyjnych i biurokracji, które 
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opóźniają uzyskanie wyników badań; 
zaleca, aby zwracać więcej uwagi na 
mniejsze projekty;

Or. en

Poprawka 327
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
uproszczonej sprawozdawczości opartej na 
istniejących systemach sprawozdawczości 
w placówkach akademickich i 
instytucjach badawczych;

Or. en

Poprawka 328
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 25c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. ze sceptycyzmem podchodzi do tego, 
że często możliwe jest sfinansowanie
zaledwie jednego wniosku z zaproszenia, 
co prowadzi do marnotrawstwa środków 
zainwestowanych w przygotowanie i ocenę 
znakomitych wniosków oraz 
niesfinansowania niektórych znakomitych 
pomysłów; wzywa Komisję do zbadania 
możliwości finansowania znakomitych,
niewybranych propozycji badawczych 
poprzez ustanowienie dodatkowego 
budżetu na badania (połączenie funduszy 
badawczych), do którego swój wkład 
wnosiłyby również państwa członkowskie, 
a także fundusze regionalne i 
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strukturalne;

Or. el

Poprawka 329
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 25c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. uznaje Europejską Radę ds. Badań 
Naukowych (ERBN) za przykład udanego 
propagowania doskonałości naukowej i 
europejskiej przestrzeni badawczej; 
uważa, że czynniki warunkujące ten 
sukces powinny zostać w miarę 
możliwości uwzględnione w innych 
instrumentach; uważa, że zasięg tego 
programu należy istotnie zwiększyć 
zarówno poprzez zwiększenie alokacji 
unijnych środków dla ERBN, jak i przez 
rozszerzenie zakresu umów z państwami 
członkowskimi o krajowe finansowanie 
wniosków wybranych przez ERBN;

Or. en

Poprawka 330
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 25d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25d. uważa, że istnieje dalszy potencjał, by 
rozszerzyć zakres koncepcji ERBN do 
wspólnych i międzydyscyplinarnych 
projektów badawczych, o ile utrzymany 
zostanie charakter oddolny, a głównym 
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kryterium selekcji pozostanie doskonałość 
naukowa;

Or. en

Poprawka 331
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 25e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25e. uważa, że priorytetowe i 
wielkoskalowe infrastruktury badawcze są 
ważnymi filarami europejskiej przestrzeni 
badawczej i dlatego unijne finansowanie 
powinno obejmować również okres po 
fazie przygotowawczej, a także powinno 
ono być powiązane z zapewnieniem 
badaczom dostępu transnarodowego i 
szkoleń; 

Or. en

Poprawka 332
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu,
starzeniu się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie wielkim wyzwaniom 
społecznym, (którymi są zmiany 
demograficzne, zrównoważone 
zarządzanie zasobami oraz zapewnienie 
stabilnej i sprawiedliwej podstawy 
gospodarki) tylko przy użyciu rozwiązań 
technologicznych i dlatego podkreśla, że 
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zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

innowacje społeczne są ważnym aspektem, 
który należy uwzględnić w warunkach 
finansowania w ramach takich 
programów wsparcia jak Europejski 
Fundusz Społeczny, programy ramowe 
(PR) oraz program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP);

Or. en

Poprawka 333
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, 
starzeniu się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, 
zmianom społecznym, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów; uważa 
zatem, że propagowanie inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wymaga 
uwzględniania w WRS zarówno programu 
zorientowanego na nauki społeczne i 
humanistyczne, który pomoże zrozumieć 
potrzeby społeczne i dynamikę rozwoju 
społeczeństwa, jak i zwiększenia udziału 
nauk społecznych i humanistycznych we 
wszystkich działaniach wynikających z 
bieżących potrzeb;

Or. en
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Poprawka 334
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

26. apeluje o konsolidację badań 
wielodyscyplinarnych i
międzydyscyplinarnych oraz uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów; 
przypomina, że istotna rola nauk 
społecznych i humanistycznych została 
potwierdzona w 7PR, toteż stanowczo 
uważa, że nie należy kwestionować jej 
znaczenia w przyszłych WRS;

Or. en

Poprawka 335
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
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społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów; uważa, że 
konieczne jest utrzymanie samodzielnego 
obszaru tematycznego „nauki społeczno-
ekonomiczne i humanistyczne”;

Or. de

Poprawka 336
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, 
starzeniu się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, zmianie 
demograficznej, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów, bezpieczeństwu 
energetycznemu) i sektorowym 
(m.in.rolnictwo i rybołówstwo) tylko przy 
użyciu rozwiązań technologicznych, 
bowiem europejskie badania w zakresie 
nauk społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów oraz 
potrzebują szczególnych środków 
finansowych przeznaczonych na badania 
w tych dziedzinach;

Or. pl

Poprawka 337
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
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społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, dostawom energii, 
mobilności i infrastrukturze, ochronie 
zdrowia na świecie, migracji oraz
zrównoważonemu korzystaniu z zasobów) 
tylko przy użyciu rozwiązań 
technologicznych, bowiem europejskie 
badania w zakresie nauk społecznych 
i humanistycznych mają zasadnicze 
znaczenie dla skutecznego rozwiązania 
takich problemów;

Or. da

Poprawka 338
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

26. apeluje o konsolidację 
międzydyscyplinarnych badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

Or. en

Poprawka 339
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest 
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, bezpieczeństwu 
energetycznemu oraz żywności i wody,
zrównoważonemu korzystaniu z zasobów) 
tylko przy użyciu rozwiązań
technologicznych, bowiem europejskie 
badania w zakresie nauk społecznych 
i humanistycznych mają zasadnicze 
znaczenie dla skutecznego rozwiązania 
takich problemów;

Or. en

Poprawka 340
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że niemożliwe jest
sprostanie ogromnym wyzwaniom 
społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu 
się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu 
rozwiązań technologicznych, bowiem
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
rozwiązania takich problemów;

26. apeluje o konsolidację badań 
międzydyscyplinarnych i uznanie 
społecznego wymiaru badań; w tym 
kontekście przypomina, że należy sprostać
ogromnym wyzwaniom społecznym 
(np. zmianie klimatu, starzeniu się 
populacji, zrównoważonemu korzystaniu 
z zasobów) przy użyciu rozwiązań 
technologicznych, a także prowadząc
europejskie badania w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych, które 
nadal mają zasadnicze znaczenie dla 
skutecznego rozwiązania takich 
problemów;
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Or. en

Poprawka 341
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. aby zwiększyć zainteresowanie 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
badaniami naukowymi oraz ich 
zaangażowanie w takie badania, wzywa do 
kontynuowania tematu „Nauki w 
społeczeństwie” zarówno w formie 
samodzielnej, jak i poprzez horyzontalne 
rozszerzenie jego zakresu w celu 
uwzględnienia istotnych wyzwań 
społecznych; uważa ponadto, że Komisja 
powinna wspierać dalszy rozwój i 
rozpowszechnianie wytycznych 
dotyczących etyki, a także dalsze 
opracowywanie instrumentów 
przeznaczonych dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 342
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa do dalszej rygorystycznej 
realizacji celu 40-procentowego udziału 
kobiet w komitecie programowym i 
komitecie doradczym; podkreśla znaczenie 
zwiększenia udziału kobiet w odniesieniu 
do całego cyklu życia projektu ze 
szczególnym uwzględnieniem 
pokonywania przeszkód właściwych dla 
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płci, na które napotykają kobiety;

Or. en

Poprawka 343
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że PR powinien ściślej 
łączyć szkolnictwo i innowacje w 
programie całościowo obejmującym 
trójkąt wiedzy i wykorzystywać w tym celu 
różnorakie dostępne narzędzia, np. rozwój 
infrastruktury, normalizację, programy 
szkoleniowe i środki wsparcia kluczowych 
technologii;

Or. el

Poprawka 344
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla znaczenie propagowania 
badań, które wspierają politykę społeczną 
dzięki mocnym dowodom naukowym 
zebranym również w odniesieniu do 
rodziny;

Or. en

Poprawka 345
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26a. apeluje o wyraźną koordynację z 
nowymi inicjatywami wdrażanymi w 
ramach strategii „Europa 2020”, np. z 
inicjatywą Unia innowacji, a także z jej 
pozostałymi inicjatywami przewodnimi;

Or. en

Poprawka 346
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 26b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. uważa, że udział organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
formułowaniu, wdrażaniu i ocenie 
programów na rzecz badań wymaga 
zwiększenia, ponieważ będzie miał on 
zasadnicze znaczenie dla sprostania 
wyzwaniom społecznym; zwraca uwagę na 
konkretne przypadki osiągnięcia sukcesu, 
które mogą służyć za wzór, np. w 
dziedzinie nauk medycznych, gdzie widać 
duże zaangażowanie i bliską współpracę 
pacjentów z badaczami w zakresie rozwoju 
projektów badawczych;

Or. en

Poprawka 347
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 26c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26c. apeluje o bardziej przejrzyste 
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określanie priorytetów i celów w 
dziedzinie badań oraz uwzględnianie w 
nich większego udziału i zrównoważonego 
zaangażowania podmiotów, w tym 
społeczności naukowej, badaczy (również 
z mniejszych instytucji badawczych), 
sektora publicznego, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i MŚP; 
wzywa do utworzenia specjalnej platformy 
dialogu między organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i badaczami 
na temat priorytetowych obszarów badań 
w poszczególnych sektorach; uważa, że 
należy propagować również specjalne 
platformy zacieśniania współpracy MŚP i 
badaczy;

Or. en

Poprawka 348
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 26d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26d. apeluje o kompleksową ocenę 
skutków (np. dla MŚP i mniejszych 
instytucji badawczych) zarządzania 
partnerstwami pilotażowymi utworzonymi 
w ramach 7PR (WWiI, WIT, partnerstwa 
publiczno-prywatne (PPP), inicjatywy w 
zakresie wspólnego planowania (JPI)), 
która powinna poprzedzać konsolidację 
lub utworzenie dodatkowych partnerstw; 
uważa, że należy wyciągać wnioski z 
najlepszych przykładów, aby istotnie 
poprawić zarządzanie partnerstwami i 
zapewnić większe zaangażowanie większej 
liczby różnorodnych podmiotów zarówno 
w celu określenia programu badań, jak i 
zapewnienia dostępu nowym podmiotom; 
wyraża również przekonanie, że 
instrumenty te powinny być wyraźniej 
ukierunkowane na priorytetowe cele 
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publiczne i pozyskiwać realne inwestycje 
prywatne, aby osiągnąć nie tylko cele 
związane z konkurencyjnością, ale także 
wartościowe rezultaty społeczne w postaci 
zwiększania zrównoważonego rozwoju, 
tworzenia wiedzy, która może być 
przekazywana, zapewniania miejsc pracy 
wykwalifikowanym pracownikom oraz 
zatrzymywania ich w Europie;

Or. en

Poprawka 349
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 26e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26e. uważa, że ważnym procesem, który 
należy wspierać i upowszechniać zarówno 
na szczeblu UE, jak i państw 
członkowskich, jest ocena programów 
badawczych nie tylko pod względem 
ekonomicznym, ale także społecznym, 
etycznym i zachowania zrównoważonego 
charakteru; wyraża poparcie dla inicjatyw 
Komisji w tym obszarze, np. opracowania 
zasad odpowiedzialnych badań i 
innowacji, a także zachęca do ich dalszego 
propagowania i wdrażania;

Or. en

Poprawka 350
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
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odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych;

odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych; 
podkreśla potrzebę konsultowania 
naukowców, podmiotów przemysłowych i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
oraz współpracowania z nimi w celu 
opracowania programów badawczych;

Or. de

Poprawka 351
Edit Herczog, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych;

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („wielkie wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych; zwraca 
się do Komisji o przygotowanie analizy 
idealnego stosunku między tymi dwoma 
rodzajami projektów z punktu widzenia 
odpowiedzialności społecznej i 
wykonalności finansowej;

Or. en

Poprawka 352
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jan 
Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje o utrzymanie równowagi 27. apeluje o utrzymanie równowagi 
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między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych;

między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych i 
wspólnych badań oddolnych; uważa, że 
niższe bariery wejścia w przypadku 
projektów współpracy prowadziłyby do 
wzmocnienia zdolności naukowej;

Or. en

Poprawka 353
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych;

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych; uważa w 
związku z tym, że koncepcja 
inteligentnych strategii specjalistycznych 
w polityce regionalnej może sprzyjać 
wdrażaniu takich projektów oddolnych; 

Or. en

Poprawka 354
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
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mniejszych projektów oddolnych; mniejszych projektów oddolnych i 
oddolnej współpracy w dziedzinie badań;

Or. da

Poprawka 355
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych;

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca o charakterze 
podobnym do obecnych otwartych działań 
„Nowe Technologie i Technologie 
Przyszłości (FET)”) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych;

Or. en

Poprawka 356
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych;

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych i działaniach odgórnych, a także 
o ułatwianie realizacji mniejszych 
projektów oddolnych;

Or. en
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Poprawka 357
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych (współpraca) i działaniach 
odgórnych („ogromne wyzwania 
społeczne”), a także o ułatwianie realizacji 
mniejszych projektów oddolnych;

27. apeluje o utrzymanie równowagi 
między projektami opartymi na działaniach 
oddolnych i działaniach odgórnych, a także 
o ułatwianie realizacji mniejszych 
projektów oddolnych;

Or. en

Poprawka 358
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że należy przyznać 
pierwszeństwo partnerstwom publiczno-
prywatnym, wprowadzonym w planie 
naprawy gospodarczej, przed wspólnymi 
inicjatywami technologicznymi (WIT); 
zaleca określenie dla wszystkich 
partnerstw publiczno-prywatnych 
specjalnych wspólnych ram zawierających 
przejrzyste, uproszczone i powszechnie 
obowiązujące warunki z wyraźnym 
podziałem na sektor prywatny i publiczny; 
proponuje, by program współpracy 
obejmował wybrane działania w zakresie 
badań przemysłowych realizowane w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych 
jako jedno wspólne przedsięwzięcie;

Or. es

Poprawka 359
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina, że równowaga pomiędzy 
działaniami oddolnymi i odgórnymi 
umożliwiłaby utrzymanie zarówno badań 
kreatywnych (otwartych również na 
nieoczekiwane rezultaty), jak i 
wyznaczonych kluczowych priorytetów 
politycznych, np. badania i innowacje 
związane z morzem oraz zrównoważonym 
rolnictwem i rybołówstwem, tworząc 
warunki do łączenia strategicznych 
priorytetów z pojawiającymi się 
problemami;

Or. en

Poprawka 360
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. stwierdza, że przyszłe finansowanie w 
zakresie badań naukowych powinno 
koncentrować się na małych i średnich 
projektach; uważa, że realizacja małych i 
średnich projektów jest łatwiejsza i tańsza 
dla placówek akademickich i MŚP; małe i 
średnie projekty mogą również zwiększyć 
dotychczas niezadowalający odsetek 
powodzeń w realizacji wniosków; 

Or. de

Poprawka 361
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że programy powinny być 
otwarte dla partnerów 
międzynarodowych; podkreśla, że 
podstawową zasadą powinno być 
umożliwienie finansowania wszystkich 
programów także w przypadku zespołów 
zagranicznych (mając na uwadze 
konkretne kompetencje); odrzuca 
założenie, zgodnie z którym Komisja 
mogłaby dokonywać lepszego niż 
naukowcy wyboru partnerów do 
współpracy;

Or. en

Poprawka 362
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. uważa, że zapewnienie spójności i 
większego oddziaływania WRS wymaga 
kształtowania w wybranych sektorach, ale 
poza ramami badań naukowych i rozwoju, 
polityki o charakterze wspierającym, np. w 
obszarze zamówień publicznych, 
zrównoważonego zarządzania projektami 
zintegrowanymi oraz licencjonowania 
modeli i wiodących inicjatyw rynkowych, 
ażeby umożliwić rozwój nowych modeli 
biznesu i propagować czynniki sprzyjające 
innowacjom;

Or. en

Poprawka 363
Christian Ehler
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Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zwraca uwagę na potencjał badań w 
dziedzinie bezpieczeństwa, który może 
zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, 
infrastrukturze i obiektom użyteczności 
publicznej; podkreśla zatem konieczność 
uwzględnienia autonomicznego i
wzmocnionego tematu bezpieczeństwa w 
WRS;

Or. en

Poprawka 364
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
powiązań między szkolnictwem, 
przedsiębiorstwami, badaniami 
naukowymi i innowacjami oraz położenie 
większego nacisku na element transferu 
wiedzy/technologii;

Or. it

Poprawka 365
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 27b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. stanowczo apeluje o dalszy postęp w 
kierunku bardziej zrównoważonego 
uczestnictwa kobiet i mężczyzn w 
przyszłym programie ramowym; 
podkreśla, że należy wzmocnić środki 
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mające na celu zwiększenie udziału kobiet 
w trakcie cyklu życia projektów; podkreśla 
również, że należy nadal wdrażać cel 
dotyczący zapewnienia udziału kobiet w 
komitetach ds. programów i komitetach 
doradczych na poziomie 40%;

Or. es

Poprawka 366
Philippe Lamberts

Projekt rezolucji
Ustęp 27b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. uważa, że jeśli niektóre potrzeby 
społeczne nie są zaspokajane przez nasze 
obecne modele innowacji, można 
wykorzystać nowe publiczne systemy 
licencjonowania i nagrody motywacyjne w 
zakresie innowacji, aby skoncentrować 
badania na tych obszarach i zapewnić 
skuteczność wydatków publicznych; 
zwraca się do Komisji o możliwie 
najszybsze wdrożenie inicjatywy 
pilotażowej przyznającej nagrody 
motywacyjne w sektorze medycznym;

Or. en

Poprawka 367
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 27b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. apeluje o zapewnienie spójności 
całemu łańcuchowi badań naukowych, 
rozwoju i innowacji poprzez wdrożenie 
zasad dotyczących przejrzystości oraz 
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wyraźną koordynację działań różnych 
dyrekcji generalnych Komisji zajmujących 
się finansowaniem badań i innowacji;

Or. en

Poprawka 368
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 27c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. podkreśla, że organizacje, w tym 
pozarządowe, oraz instytucje 
społeczeństwa obywatelskiego, głównie o 
charakterze kulturalnym, powinny być 
uznawane za potencjalnych partnerów w 
projektach badań i innowacji;

Or. en

Poprawka 369
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej ze strategicznymi 
partnerami Unii Europejskiej, która 
pomoże lepiej sprostać globalnym 
wyzwaniom; przypomina, że 
intensyfikacja współpracy 
międzynarodowej okaże się skuteczna 
tylko wtedy, gdy uproszczone zostaną 
procedury i znacząco skrócony czas 
zatwierdzania wniosków;
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Or. en

Poprawka 370
Angelika Niebler, Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej ze strategicznymi 
partnerami UE, która pomoże lepiej 
sprostać globalnym wyzwaniom; uważa, że 
uproszczenie procedur i skrócenie czasu 
rozpatrywania wniosków o udzielenie 
zezwolenia zwiększy atrakcyjność udziału 
w oczach państw trzecich;

Or. de

Poprawka 371
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności – z 
uwzględnieniem rozwoju doskonałości 
naukowej, kształcenia w szkołach 
podstawowych i średnich oraz na 
poziomie akademickim, a także rozwoju 
badań w naukach stosowanych w celu 
zaspokajania lokalnych potrzeb i 
sprostania globalnym wyzwaniom – oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się;

Or. en
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Poprawka 372
Edit Herczog, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej na zasadzie 
wzajemności i z należytym 
uwzględnieniem praw własności 
intelektualnej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 373
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej na zasadzie 
wzajemności i z należytym 
uwzględnieniem praw własności 
intelektualnej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 374
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw z 
prężnymi gospodarkami, np. z krajami 
BRIC, a także z krajami rozwijającymi się, 
które pomogą lepiej sprostać globalnym 
wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 375
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom, a 
krajom tym pomogą rozwinąć ich własne 
badania i pozwolą czerpać z nich korzyści;

Or. en

Poprawka 376
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
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międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych i 
kompleksowych partnerstw z krajami 
rozwijającymi się, które pomogą lepiej 
sprostać globalnym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 377
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej poprzez efektywne 
wzmacnianie rozwijania zdolności oraz 
ustanawianie sprawiedliwych partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, które pomogą 
lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej w stosownych obszarach 
poprzez efektywne wzmacnianie 
rozwijania zdolności oraz ustanawianie 
sprawiedliwych partnerstw z krajami 
rozwijającymi się, które pomogą lepiej 
sprostać globalnym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 378
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. mając na uwadze znaczenie badań w 
zakresie bezpieczeństwa, służących nie 
tylko zwiększeniu zdolności obronnych, 
ale także wzmocnieniu postępu 
naukowego i technologicznego w tym 
obszarze, proponuje przyjęcie przez Unię, 
państwa członkowskie i Europejską 
Agencję Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE przyszłego 
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europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony w 
perspektywie wzmocnienia bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego przy jednoczesnym 
zwiększeniu efektywności wydatków 
publicznych na cele wojskowe; apeluje o 
propagowanie tymczasowo technologii 
podwójnego zastosowania; 

Or. en

Poprawka 379
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że kolejny program 
ramowy musi w swej zasadniczej części 
stać się w stopniu o wiele większym niż 
poprzednie ramy atrakcyjnym 
mechanizmem finansowania dla 
podmiotów sektora prywatnego i 
publicznego, którzy są również głównymi 
użytkownikami i odpowiadają za 
zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych 
produktach i usługach;

Or. en

Poprawka 380
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla konieczność dalszego 
inwestowania w rozwój narzędzi do walki 
z zaniedbanymi chorobami związanymi z 
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ubóstwem oraz przyspieszenia badań w 
tym obszarze, jak również konieczność 
tworzenia krajowego potencjału 
badawczego i zapewnienia po przystępnej 
cenie dostępu do wyników badań, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 381
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że mechanizm 
współfinansowania nie powinien działać 
ze szkodą dla placówek akademickich i 
instytucji badawczych, w których brak 
odpowiednich zasobów własnych może 
prowadzić do poważnego ograniczenia 
finansowania wartościowych projektów 
realizowanych na małą lub średnią skalę 
oraz do faworyzowania jedynie dużych 
projektów wdrażanych przez konsorcja;

Or. en

Poprawka 382
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że nie należy podejmować 
współpracy z państwami trzecimi w 
dziedzinie badań o potencjalnie 
podwójnym zastosowaniu, jeśli państwo 
takie nie przestrzega praw człowieka, 
rezolucji ONZ i prawa 
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międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 383
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. apeluje do UE o wykorzystanie 
publicznych badań naukowych jako 
kolejnego narzędzia w osiąganiu celów 
rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do 
krajów, w których wzrost gospodarczy 
został spowolniony z powodu konkretnych 
problemów natury rolnej, medycznej lub 
technicznej;

Or. en

Poprawka 384
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 28b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. podkreśla, że nadrzędnym celem 
programu ramowego musi być osiągnięcie 
przez Unię Europejską pozycji wiodącego 
na świecie obszaru badawczego i dlatego 
program ramowy musi być mocno 
ukierunkowany na propagowanie i 
inwestowanie w badania światowej klasy; 
uważa w związku z tym, że konieczne jest, 
by wdrażanie poszczególnych programów 
opierało się na zasadach doskonałości 
naukowej, a nie na innych priorytetach, 
ponieważ to właśnie prowadzenie 
najnowocześniejszych badań pozwoli UE 
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uzyskać pozycję wiodącego na świecie 
obszaru badawczego;

Or. en

Poprawka 385
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 28b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. zauważa, że zapewnienie wszystkim 
badaczom udziału w projektach WRS 
wymaga uwzględnienia w przepisach 
administracyjnych WRS, które obejmują 
postępowanie o udzielenie zamówienia, 
różnorakich przepisów krajowych 
dotyczących zatrudnienia w placówkach 
akademickich i ośrodkach badawczych, co 
może ograniczać współpracę z prywatnymi 
instytucjami i przedsiębiorstwami;

Or. en


