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Poprawka 1
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że właśnie w czasach 
kryzysu gospodarczego UE musi 
zwiększyć starania na rzecz zakończenia
procesu tworzenia Unii innowacji, a także 
na rzecz zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, oraz że środki dostępne na 
ten cel są ograniczone ze względu na 
napięte budżety w wielu państwach 
członkowskich UE i dlatego należy je 
wykorzystywać szczególnie efektywnie;

A. mając na uwadze, że właśnie w tych 
czasach kryzysu gospodarczego, 
finansowego i społecznego UE musi 
zwiększyć starania mające na celu 
zakończenie procesu tworzenia Unii 
innowacji, a także zapewnienie
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
oraz że środki dostępne na ten cel są 
ograniczone ze względu na napięte budżety 
w wielu państwach członkowskich i 
regionach i dlatego należy je 
wykorzystywać szczególnie efektywnie;

Or. en

Poprawka 2
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że inteligentna 
specjalizacja jest koncepcją polityki 
innowacji stworzoną w celu promowania 
skutecznego i efektywnego 
wykorzystywania inwestycji publicznych w 
dziedzinie badań, a jej zadaniem jest 
zwiększenie regionalnej innowacyjności 
oraz osiągnięcie wzrostu gospodarczego i 
dobrej koniunktury poprzez umożliwienie 
regionom efektywnego skoncentrowani się 
na ich mocnych stronach, a tym samym 
uniknięcie sytuacji, w której środki z 
inwestycji zostaną rozdysponowane w zbyt 
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niskich kwotach między kilka branż 
technologicznych, co może nieść za sobą 
ryzyko ograniczonego wpływu tych 
środków na każdy z finansowanych 
obszarów;

Or. en

Poprawka 3
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wspieranie 
badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji to jeden z 
celów polityki spójności objętych 
obowiązkową koncentracją tematyczną w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020;

Or. pl

Poprawka 4
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w okresie 
programowania 2014-2020 regiony będą 
po raz pierwszy zobowiązane do 
opracowania strategii badawczych i 
innowacyjnych, za pomocą których 
regionalne zdolności innowacyjne mają 
zostać zwiększone, a wydatki w dziedzinie 
badań, rozwoju i innowacji mają być 
bardziej skoordynowane i 

B. mając na uwadze, że w okresie 
programowania 2014-2020 regiony będą 
po raz pierwszy zobowiązane do 
opracowania strategii badawczych i 
innowacyjnych, za pomocą których 
regionalne zdolności innowacyjne mają 
zostać zwiększone, a wydatki w dziedzinie 
badań, rozwoju i innowacji mają być 
bardziej skoordynowane8;
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ukierunkowane8;
__________________ __________________
8 Załącznik V, wykres 1, uwarunkowania 
ex ante, procedura ustawodawcza 
2011/0276(COD), na podstawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia 
COM(2011)0615.

8 Załącznik V, wykres 1, uwarunkowania 
ex ante, procedura ustawodawcza 
2011/0276(COD), na podstawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia 
COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 5
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że regiony powinny 
przy tym skoncentrować się tylko na kilku
priorytetach, które uwzględniają ich słabe 
i silne strony i powinny zadziałać jako 
motory innowacji, które w trwały sposób 
napędzą koniunkturę lokalnej gospodarki 
lub ją pobudzą;

C. mając na uwadze, że regiony powinny 
przy tym skoncentrować się tylko na 
priorytetach, które uwzględniają ich słabe 
i silne strony i powinny zadziałać jako 
motory innowacji, które w trwały sposób 
napędzą koniunkturę lokalnej gospodarki 
lub ją pobudzą;

Or. de

Poprawka 6
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że jeśli regiony zbyt 
bardzo wyspecjalizują się w danym 
sektorze lub w danej branży, może to 
wiązać się z pewnymi deficytami 
i ryzykiem dla nich;

Or. de
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Poprawka 7
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że regiony powinny 
wypracować taką strategię inteligentnej 
specjalizacji (S3) poprzez krytyczną 
autoanalizę i w ścisłej współpracy z 
regionalnymi podmiotami badawczymi i 
gospodarczymi takimi jak centra 
badawcze, uniwersytety, szkoły wyższe i w 
szczególności przedsiębiorstwa9;

D. mając na uwadze, że regiony powinny 
wypracować taką strategię inteligentnej 
specjalizacji (S3) poprzez krytyczną 
autoanalizę i w ścisłej współpracy z 
regionalnymi podmiotami badawczymi i 
gospodarczymi takimi jak centra 
badawcze, uniwersytety, szkoły wyższe, 
społeczeństwo obywatelskie i
przedsiębiorstwa9; 

__________________ __________________
9 Zob. definicję strategii inteligentnej 
specjalizacji, art. 2 akapit drugi punkt 2b 
(nowy), procedura ustawodawcza 
2011/0276(COD), na podstawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia 
COM(2011)0615.

9 Zob. definicję strategii inteligentnej 
specjalizacji, art. 2 akapit drugi punkt 2b 
(nowy), procedura ustawodawcza 
2011/0276(COD), na podstawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia 
COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 8
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że regiony powinny 
wypracować taką strategię inteligentnej 
specjalizacji (S3) poprzez krytyczną 
autoanalizę i w ścisłej współpracy z 
regionalnymi podmiotami badawczymi i 
gospodarczymi takimi jak centra 
badawcze, uniwersytety, szkoły wyższe i w 
szczególności przedsiębiorstwa9;

D. mając na uwadze, że regiony powinny 
wypracować taką strategię inteligentnej 
specjalizacji (S3) poprzez krytyczną 
autoanalizę i w ścisłej współpracy z 
regionalnymi podmiotami badawczymi i 
gospodarczymi takimi jak centra 
badawcze, uniwersytety, szkoły wyższe, 
zainteresowani partnerzy i strony i w 
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szczególności przedsiębiorstwa9; 
__________________ __________________
9 Zob. definicję strategii inteligentnej 
specjalizacji, art. 2 akapit drugi punkt 2b 
(nowy), procedura ustawodawcza 
2011/0276(COD), na podstawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia 
COM(2011)0615.

9 Zob. definicję strategii inteligentnej 
specjalizacji, art. 2 akapit drugi punkt 2b 
(nowy), procedura ustawodawcza 
2011/0276(COD), na podstawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia 
COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 9
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że regiony również 
muszą przygotowywać plan inwestycyjny 
dla wszystkich dostępnych regionalnych, 
krajowych i unijnych funduszy 
przeznaczonych na działania w dziedzinie 
badań, rozwoju i innowacji, w którym to 
planie muszą wykazać, w jaki sposób 
należy dodatkowo pobudzać 
i wykorzystywać inwestycje prywatne, aby 
w najbliższych latach realizować 
priorytety unijne w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji;

Or. de

Poprawka 10
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że podsumowanie 
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takiej strategii lub przynajmniej 
odpowiedni plan realizacji muszą być 
zawarte w umowie o partnerstwie oraz 
w programach operacyjnych;

Or. de

Poprawka 11
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że przy 
niedotrzymaniu uwarunkowania ex ante 
Komisja Europejska może wstrzymać 
wypłaty z EFRR na cel tematyczny 
polegający na umocnieniu badań, rozwoju 
i innowacji;

Or. de

Poprawka 12
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że z uwagi na 
system zarządzania na wielu szczeblach 
w polityce regionalnej należy pozostawić 
regionom pełen zakres swobody przy 
realizacji uwarunkowań ex ante;

Or. de

Poprawka 13
Hermann Winkler
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest zdania, że niezależnie od 
spełnienia tego uwarunkowania ex ante 
rozwój takiej strategii, ze względu na 
skoordynowane podejście i intensywne 
badanie jej potencjału innowacyjnego, 
oferuje duże średnio- i długoterminowe 
korzyści dla roli działań z dziedziny 
badań, rozwoju i innowacji w regionie;

Or. de

Poprawka 14
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje do regionów o dostrzeżenie 
szans, jakie każdemu regionowi daje taka 
strategia, a nie tylko prawnego 
zobowiązania; dlatego wzywa regiony do 
przyśpieszenia opracowywania swoich 
strategii inteligentnej specjalizacji, o ile 
jeszcze tego nie zrobiły;

2. apeluje do regionów o dostrzeżenie 
szans, jakie każdemu regionowi daje taka 
strategia, a nie tylko prawnego 
zobowiązania; dlatego wzywa regiony do 
przyśpieszenia opracowywania swoich 
strategii inteligentnej specjalizacji, o ile 
jeszcze tego nie zrobiły, i ewentualnie do 
krytycznego spojrzenia na starsze 
strategie, a w razie konieczności do 
wprowadzenia do nich zmian;

Or. de

Poprawka 15
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. apeluje do regionów o dostrzeżenie 
szans, jakie każdemu regionowi daje taka 
strategia, a nie tylko prawnego 
zobowiązania; dlatego wzywa regiony do 
przyśpieszenia opracowywania swoich 
strategii inteligentnej specjalizacji, o ile 
jeszcze tego nie zrobiły;

2. apeluje do regionów o dostrzeżenie 
szans, jakie każdemu regionowi daje taka 
strategia, a nie tylko prawnego 
zobowiązania; dlatego wzywa regiony i 
państwa członkowskie do przyśpieszenia 
opracowywania swoich strategii 
inteligentnej specjalizacji, o ile jeszcze 
tego nie zrobiły, i niedopuszczenia do 
opóźnień w otrzymywaniu środków 
unijnych na realizację odpowiednich 
programów operacyjnych z powodu braku 
tego typu strategii;

Or. en

Poprawka 16
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla znaczenie doradztwa 
zapewnianego przez Dyrekcję Generalną 
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz 
inne przedmiotowo właściwe dyrekcje 
generalne, a także platformę w Sewilli10, i 
wzywa je do zintensyfikowania działań w 
przyszłości; apeluje do regionów o lepsze 
wykorzystanie tego, co oferuje platforma;

3. wskazuje na znaczenie doradztwa i 
wsparcia zapewnianego przez Komisję 
Europejską, a także platformę w Sewilli10,
i wzywa odpowiednie instytucje do 
zintensyfikowania działań mających na 
celu wspieranie strategii inteligentnej 
specjalizacji regionów;

__________________ __________________
10 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 10 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Or. en

Poprawka 17
Hermann Winkler
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. oczekuje od różnych zaangażowanych 
przedmiotowo dyrekcji generalnych 
Komisji Europejskiej wzmocnienia 
współpracy wewnętrznej, aby mogły one 
służyć państwom członkowskim 
i regionom jak najlepszymi radami 
specjalistycznymi;

Or. de

Poprawka 18
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję Europejską do 
wspierania regionów przy rozbudowie 
sprawnego systemu monitorowania 
z wykorzystaniem klarownych 
wskaźników, a przy tym w szczególności 
do dostarczania danych do dokonywania 
porównań na poziomie unijnym 
i międzynarodowym;

Or. de

Poprawka 19
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że regiony mają bardzo różne 
słabe i mocne strony; dlatego apeluje do 
regionów o niekopiowanie priorytetów 
innych regionów, lecz o rozwijanie 

4. podkreśla, że między regionami istnieją 
istotne różnice w poziomie rozwoju, oraz 
że mają one bardzo różne słabe i mocne 
strony; dlatego apeluje do regionów o 
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indywidualnych przewag 
konkurencyjnych;

niekopiowanie priorytetów innych 
regionów i zdynamizowanie swych 
regionalnych strategii bazowych poprzez 
stawianie na przewagi konkurencyjne i 
potencjał poszczególnych państw/ 
regionów, w ten sposób przyczyniając się 
do zwiększenia konkurencyjności i 
tworzenia nowych miejsc pracy.

Or. pt

Poprawka 20
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że regiony mają bardzo różne 
słabe i mocne strony; dlatego apeluje do 
regionów o niekopiowanie priorytetów 
innych regionów, lecz o rozwijanie
indywidualnych przewag 
konkurencyjnych;

4. podkreśla, że regiony mają bardzo różne 
słabe i mocne strony; dlatego apeluje do 
regionów o skupienie się na wzmacnianiu
indywidualnych przewag 
konkurencyjnych;

Or. en

Poprawka 21
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że regiony mają bardzo różne 
słabe i mocne strony; dlatego apeluje do 
regionów o niekopiowanie priorytetów 
innych regionów, lecz o rozwijanie 
indywidualnych przewag 
konkurencyjnych;

4. podkreśla, że regiony mają bardzo różne 
słabe i mocne strony; dlatego apeluje do 
regionów o niekopiowanie priorytetów 
innych regionów, lecz o rozwijanie 
indywidualnych przewag konkurencyjnych 
i skupianie się na własnych podstawowych 
potencjałach i cechach;
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Or. en

Poprawka 22
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że regiony mają bardzo różne 
słabe i mocne strony; dlatego apeluje do 
regionów o niekopiowanie priorytetów 
innych regionów, lecz o rozwijanie 
indywidualnych przewag 
konkurencyjnych;

4. podkreśla, że regiony mają bardzo różne 
słabe i mocne strony; dlatego apeluje do 
regionów o niekopiowanie priorytetów 
innych regionów, lecz o rozwijanie 
indywidualnych przewag konkurencyjnych 
oraz o dążenie do współpracy 
z sąsiadującymi regionami;

Or. de

Poprawka 23
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że regiony nie powinny 
koncentrować się wyłącznie na swoich 
przewagach konkurencyjnych, lecz że 
w szczególnych przypadkach rozsądnym 
rozwiązaniem jest również szerzej 
zakrojona polityka gospodarcza; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
„inwestowania w głowy”;

Or. de

Poprawka 24
Jens Nilsson
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że aby pozyskać nowe rynki, 
nie każdy region musi być liderem w 
tworzeniu nowych technologii; dlatego 
zamiast tego zachęca do inwestowania w 
działalność powiązaną z już posiadaną 
wiedzą i zdobytymi umiejętnościami, 
ponieważ w takich przypadkach transfer 
wiedzy jest największy (ang. „related 
diversity” – „powiązana różnorodność”);

5. podkreśla, że aby pozyskać nowe rynki, 
regiony mogą dążyć do bycia liderami w 
tworzeniu nowych technologii, ale mogą 
też inwestować w działalność powiązaną z 
już posiadaną wiedzą i zdobytymi 
umiejętnościami, jeśli w takich 
przypadkach transfer wiedzy jest 
największy (ang. „related diversity” –
„powiązana różnorodność”);

Or. en

Poprawka 25
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, jak duże znaczenie dla 
wzmocnienia regionalnej koniunktury 
gospodarczej ma stworzenie łańcucha 
wartości, prowadzącego od badania 
podstaw poprzez nastawione na 
użytkownika badanie transferu 
technologii w zakresie możliwych do 
wykorzystania produktów gospodarczych 
i zakładania nowych przedsiębiorstw; 
zachęca przy tym regiony w szczególności 
do wykorzystywania i wspierania
potencjału małych i średnich 
przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 26
Jens Nilsson
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zachęca regiony do inwestowania w 
działalność interdyscyplinarną i łączącą 
różne technologie, która może przynieść 
skutki przekrojowe (ang. „cross-cutting 
links”) dla całej regionalnej gospodarki, 
aby mogła z nich skorzystać jak 
największa liczba przedsiębiorstw, w tym 
MŚP;

6. zachęca regiony do inwestowania w 
działalność interdyscyplinarną i łączącą 
różne technologie, która może przynieść 
skutki przekrojowe (ang. „cross-cutting 
links”) dla całej regionalnej gospodarki, 
aby przedsiębiorstwa, w szczególności 
MŚP, mogły jak najefektywniej przyczynić 
się do wzrostu gospodarczego i 
zwiększenia liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 27
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zachęca regiony do inwestowania w 
działalność interdyscyplinarną i łączącą 
różne technologie, która może przynieść 
skutki przekrojowe (ang. „cross-cutting 
links”) dla całej regionalnej gospodarki, 
aby mogła z nich skorzystać jak 
największa liczba przedsiębiorstw, w tym 
MŚP;

6. zachęca regiony do inwestowania w 
działalność interdyscyplinarną i łączącą 
różne technologie, która może przynieść 
skutki przekrojowe (ang. „cross-cutting 
links”) dla całej regionalnej gospodarki, 
aby mogła z nich skorzystać jak 
największa liczba przedsiębiorstw, w tym 
MŚP i różne sektory, takie jak przemysł 
kreatywny;

Or. en

Poprawka 28
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. zachęca regiony do inwestowania w 
działalność interdyscyplinarną i łączącą 
różne technologie, która może przynieść 
skutki przekrojowe (ang. „cross-cutting 
links”) dla całej regionalnej gospodarki, 
aby mogła z nich skorzystać jak 
największa liczba przedsiębiorstw, w tym 
MŚP;

6. zachęca regiony do inwestowania w 
działalność międzysektorową i łączącą 
różne technologie, która może przynieść 
skutki przekrojowe (ang. „cross-cutting 
links”) dla całej regionalnej gospodarki, 
aby mogła z nich skorzystać jak 
największa liczba przedsiębiorstw, w tym 
MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 29
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że wybierając swoje 
priorytety, regiony powinny poza 
umacnianiem swoich systemów 
innowacyjności, mając na uwadze 
konkurencyjność i wartość dodaną, 
uwzględniać również pokonywanie 
wyzwań społecznych;

7. jest zdania, że poza umocnieniem 
swoich systemów innowacyjności oraz 
mając na uwadze konkurencyjność i 
wartość dodaną, regiony powinny przy 
wyborze swoich priorytetów podejmować 
działania wychodzące naprzeciw 
wyzwaniom społecznym i strukturalnym w 
społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 30
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że wybierając swoje 
priorytety, regiony powinny poza 
umacnianiem swoich systemów 

7. jest zdania, że wybierając swoje 
priorytety, regiony powinny poza 
umacnianiem swoich systemów 
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innowacyjności, mając na uwadze 
konkurencyjność i wartość dodaną, 
uwzględniać również pokonywanie 
wyzwań społecznych;

innowacyjności, mając na uwadze 
konkurencyjność i wartość dodaną, 
uwzględniać również pokonywanie 
wyzwań społecznych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne lub zmiany 
demograficzne;

Or. de

Poprawka 31
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że wybierając swoje 
priorytety, regiony powinny poza 
umacnianiem swoich systemów 
innowacyjności, mając na uwadze 
konkurencyjność i wartość dodaną, 
uwzględniać również pokonywanie 
wyzwań społecznych;

7. jest zdania, że wybierając swoje 
priorytety, regiony powinny poza 
umacnianiem swoich systemów 
innowacyjności, mając na uwadze 
konkurencyjność i wartość dodaną, 
uwzględniać również pokonywanie 
wyzwań społecznych, takich jak 
bezrobocie lub ubóstwo;

Or. de

Poprawka 32
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa regiony do tego, aby nie 
koncentrowały się tylko na innowacjach 
ukierunkowanych na technologie, lecz 
także opierały swoją strategię na możliwie 
jak najszerszej definicji innowacji;

8. wzywa regiony do tego, aby nie 
koncentrowały się tylko na innowacjach 
ukierunkowanych na technologie, lecz 
także opierały swoją strategię na możliwie 
jak najszerszej definicji innowacji; zachęca 
do uwzględniania nie tylko innowacji 
zaawansowanych technologicznie, lecz 
także innowacji niezaawansowanych 
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technologicznie, a nawet innowacji 
nietechnologicznych, takich jak 
optymalizacja procesów lub zmiany 
w organizacjach; zwraca w związku z tym 
szczególną uwagę na innowacje społeczne 
i ekologiczne; podkreśla, że celem 
strategii innowacyjnych powinny być 
innowacje praktyczne;

Or. de

Poprawka 33
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że wybór klarownych 
wskaźników zorientowanych na wyniki, 
a także jakość współpracy odpowiednich 
podmiotów mają decydujący wpływ na 
sukces strategii inteligentnej specjalizacji 
oraz zmniejszają ryzyko powstania 
nieprawidłowości przy ustanawianiu 
priorytetów;

Or. de

Poprawka 34
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa regiony do wspierania 
podejmowania samodzielnej działalności 
gospodarczej;

Or. de
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Poprawka 35
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. ma świadomość, że ustanawianie 
priorytetów stanowi newralgiczny 
i ryzykowny proces; dlatego 
z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
systemu rewizji umożliwiającego 
regionom dokonanie przeglądu ich 
strategii, a w przypadku pojawienia się
nieprawidłowości – przeciwdziałanie im;

Or. de

Poprawka 36
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zaleca regionom, aby podczas 
opracowywania strategii inteligentnej 
specjalizacji w szczególny sposób 
koncentrowały się na MŚP, ponieważ 
ponadprzeciętnie inwestują one w badania 
i rozwój, a także stanowią regionalne 
motory innowacji;

Or. de

Poprawka 37
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Podtytuł 2
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Projekt rezolucji Poprawka

Bliższe powiązanie podmiotów w ramach 
regionów

Większe zaangażowanie podmiotów w 
ramach regionów

Or. en

Poprawka 38
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla przy tym znaczenie 
konsultacji z przedsiębiorstwami, w 
szczególności MŚP, ponieważ „wizja 
innowacyjna” może zostać z powodzeniem 
zrealizowana tylko wtedy, gdy 
przedsiębiorstwa także będą dysponować 
odpowiednim potencjałem wdrażania;

10. podkreśla przy tym znaczenie 
konsultacji z przedsiębiorstwami, w 
szczególności MŚP oraz 
mikroprzedsiębiorstwami, ponieważ 
„wizja innowacyjna” może zostać z 
powodzeniem zrealizowana tylko wtedy, 
gdy przedsiębiorstwa także będą 
dysponować odpowiednim potencjałem 
wdrażania;

Or. en

Poprawka 39
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla przy tym potrzebę 
dokonania przeglądu i ewentualnie 
uzupełnienia dotychczasowych sposobów 
konsultacji i kręgów odbiorców, aby nie 
przeoczyć motorów innowacji w 
przyszłości; zachęca w związku z tym 
zwłaszcza do zaangażowania przyszłych 
przedsiębiorców;
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Or. de

Poprawka 40
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla przy tym, że jak najściślejsze 
powiązanie uniwersytetów, centrów 
badawczych, centrów innowacji 
i przedsiębiorstw jest istotne w kontekście 
tworzenia wspólnej wizji;

11. podkreśla przy tym, że jak najściślejsze 
powiązanie uniwersytetów, centrów 
badawczych, centrów innowacji 
i przedsiębiorstw jest istotne w kontekście 
tworzenia wspólnej wizji; kładzie nacisk 
na znaczenie dla transferu wiedzy ścisłej 
współpracy w ramach trójkąta wiedzy, jak 
przykładowo ma to miejsce w ramach 
Europejskiego Instytutu Badań 
i Innowacji lub w regionalnych klastrach 
innowacyjnych czy centrach innowacji;

Or. de

Poprawka 41
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla przy tym, że jak najściślejsze 
powiązanie uniwersytetów, centrów 
badawczych, centrów innowacji i 
przedsiębiorstw jest istotne w kontekście 
tworzenia wspólnej wizji;

11. uważa, że każdy region powinien 
promować konkretne sektory działalności 
gospodarczej wyróżniające się największą 
dynamiką, tym samym przyczyniając się 
do tworzenia klastrów regionalnych 
uwzględniających udział podmiotów 
gospodarczych i społecznych; podkreśla 
przy tym, że jak najściślejsze powiązanie 
uniwersytetów, centrów badawczych, 
centrów innowacji i przedsiębiorstw jest 
istotne w kontekście tworzenia wspólnej 
wizji;

Or. pt
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Poprawka 42
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla przy tym, że jak najściślejsze 
powiązanie uniwersytetów, centrów 
badawczych, centrów innowacji i 
przedsiębiorstw jest istotne w kontekście 
tworzenia wspólnej wizji;

11. podkreśla przy tym, że jak największe 
zaangażowanie uniwersytetów, centrów 
badawczych, centrów innowacji, 
przedsiębiorstw i podmiotów
społeczeństwa obywatelskiego jest 
konieczne w procesie tworzenia wspólnej 
wizji;

Or. en

Poprawka 43
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla przy tym, że jak najściślejsze 
powiązanie uniwersytetów, centrów 
badawczych, centrów innowacji i 
przedsiębiorstw jest istotne w kontekście 
tworzenia wspólnej wizji;

11. podkreśla przy tym, że jak najściślejsze 
powiązanie uniwersytetów, centrów 
badawczych, centrów innowacji, 
przedsiębiorstw oraz decydentów 
lokalnych i regionalnych jest istotne w 
kontekście tworzenia wspólnej wizji;

Or. en

Poprawka 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa podmioty publiczne i prywatne 
do działań na rzecz tworzenia 
regionalnych inkubatorów 
innowacyjności skupiających kreatywne 
przedsiębiorstwa, uniwersytety, 
inwestorów i instytucje kulturalne w celu 
promowania przemysłu kultury i 
przemysłu kreatywnego w ramach 
strategii inteligentnej specjalizacji;

Or. fr

Poprawka 45
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego oraz jego 
właściwe organizacje muszą angażować 
się w podnoszenie świadomości na temat 
tej strategii i jej realizacji, a także 
umożliwiać angażowanie się w nią;

Or. en

Poprawka 46
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że organy administracyjne i 
ministerstwa w celu przeprowadzenia tego 
procesu muszą wypracować zupełnie nową 
kulturę współpracy między sobą, a także 

12. jest zdania, że organy administracyjne i 
ministerstwa w celu przeprowadzenia tego 
procesu muszą wypracować zupełnie nową 
kulturę współpracy między sobą, a także 
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odnoszenia się do przedsiębiorstw i innych 
podmiotów;

odnoszenia się do przedsiębiorstw i innych 
podmiotów; podkreśla, że muszą zostać 
stworzone odpowiednie struktury oraz 
skuteczna administracja; zaleca, by w
razie potrzeby dostępne środki na 
budowanie potencjału były 
wykorzystywane do dalszego wzmacniania 
pozycji administracji i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 47
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że organy administracyjne i 
ministerstwa w celu przeprowadzenia tego 
procesu muszą wypracować zupełnie nową 
kulturę współpracy między sobą, a także 
odnoszenia się do przedsiębiorstw i innych 
podmiotów;

12. jest zdania, że organy administracyjne i 
ministerstwa w celu przeprowadzenia tego 
procesu muszą wypracować nową kulturę 
współpracy między sobą, a także 
odnoszenia się do przedsiębiorstw i innych 
podmiotów; zachęca przedsiębiorstwa w 
regionach o znacznej liczbie MŚP do 
współpracy poprzez platformy w celu 
wzmocnienia roli tych przedsiębiorstw w 
systemie innowacji;

Or. en

Poprawka 48
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa krajowych decydentów 
i władze do modernizacji ich 
wewnętrznego trybu pracy odpowiednio 
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do wymagań wobec nowego procesu 
„przedsiębiorczych odkryć”, 
w szczególności do prowadzenia bardziej 
intensywnego i trwałego dialogu 
z odpowiednimi podmiotami;

Or. de

Poprawka 49
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że wszystkie zainteresowane 
organy i podmioty na szczeblu 
regionalnym powinny mieć dostęp do 
wysokiej jakości szkoleń i seminariów 
koncentrujących się na kwestiach 
związanych z przygotowywaniem i 
wdrażaniem strategii inteligentnej 
specjalizacji;

Or. en

Poprawka 50
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa zaangażowane dyrekcje 
generalne do nieustawania w staraniach 
o zgodność ich programów; 
w szczególności oczekuje trwałego 
wzmocnienia współpracy Dyrekcji 
Generalnej ds. Badań Naukowych i 
Innowacji z Dyrekcją Generalną ds. 
Polityki Regionalnej i Miejskiej, m.in. w 
zakresie koncepcji obszarów wsparcia, 
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realizacji programu „Horyzont 2020” lub 
opracowania wytycznych dla regionów;

Or. de

Poprawka 51
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zdecydowanie wzywa regiony do tego, 
aby wykorzystały wszystkie możliwości 
wsparcia, współpracy i możliwości 
inwestycyjne jako działania oddolne i 
odgórne (ang. „upstream and downstream 
actions”)12 w celu promowania otoczenia 
przyjaznego dla innowacji, zwłaszcza dla 
MŚP, i do umożliwienia większego udziału 
w programie „Horyzont 2020” w celu
zasypania przepaści innowacyjnej między 
regionami; 

14. zdecydowanie wzywa regiony do tego, 
aby w pełni wykorzystały wszystkie 
możliwości wsparcia, współpracy i 
możliwości inwestycyjne jako działania 
oddolne i odgórne (ang. „upstream and 
downstream actions”)12 w celu 
promowania otoczenia przyjaznego dla 
innowacji i do umożliwienia 
odpowiedniego wykorzystania możliwości 
oferowanych przez program „Horyzont 
2020” i tym samym zasypania przepaści 
innowacyjnej między regionami;

__________________ __________________
12 Załącznik I, punkt 4.3.2, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

12 Załącznik I, punkt 4.3.2, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 52
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zdecydowanie wzywa regiony do tego, 
aby wykorzystały wszystkie możliwości 

14. zdecydowanie wzywa regiony do tego, 
aby wykorzystały wszystkie możliwości 
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wsparcia, współpracy i możliwości 
inwestycyjne jako działania oddolne i 
odgórne (ang. „upstream and downstream 
actions”)12 w celu promowania otoczenia 
przyjaznego dla innowacji, zwłaszcza dla 
MŚP, i do umożliwienia większego udziału 
w programie „Horyzont 2020” w celu 
zasypania przepaści innowacyjnej między 
regionami; 

wsparcia, współpracy i możliwości 
inwestycyjne jako działania oddolne i 
odgórne (ang. „upstream and downstream 
actions”)12 oraz podejście oddolne w celu 
promowania otoczenia przyjaznego dla 
innowacji, zwłaszcza dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, i do umożliwienia 
większego udziału w programie „Horyzont 
2020” w celu zasypania przepaści 
innowacyjnej między regionami;

__________________ __________________
12 Załącznik I, punkt 4.3.2, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

12 Załącznik I, punkt 4.3.2, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 53
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zdecydowanie wzywa regiony do tego, 
aby wykorzystały wszystkie możliwości 
wsparcia, współpracy i możliwości 
inwestycyjne jako działania oddolne 
i odgórne (ang. „upstream and downstream 
actions”)12 w celu promowania otoczenia 
przyjaznego dla innowacji, zwłaszcza dla 
MŚP, i do umożliwienia większego udziału 
w programie „Horyzont 2020” w celu 
zasypania przepaści innowacyjnej między 
regionami;

14. zdecydowanie wzywa regiony do tego, 
aby wykorzystały wszystkie możliwości 
wsparcia, współpracy i możliwości 
inwestycyjne jako działania oddolne 
i odgórne (ang. „upstream and downstream 
actions”)12 w celu promowania otoczenia 
przyjaznego dla innowacji, zwłaszcza dla 
przedsiębiorców i MŚP, i do umożliwienia 
większego udziału w programie „Horyzont 
2020” w celu zasypania przepaści 
innowacyjnej między regionami;

__________________ __________________
12 Załącznik I, punkt 4.3.2, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

12 Załącznik I, punkt 4.3.2, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

Or. de
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Poprawka 54
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wskazuje na liczne możliwości 
finansowania tych działań w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w latach 2014-2020, między 
innymi przez wsparcie inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz rozwijanie 
powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa 
wyższego, a także przez promowanie 
klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację;

Or. pl

Poprawka 55
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa przy tym regiony z dużymi
zaległościami do nadrobienia w dziedzinie
tworzenia zdolności badawczych i 
budowania infrastruktury badawczej do 
promowania współpracy z instytucjami 
badawczymi charakteryzującymi się 
doskonałością poprzez tworzenie 
zespołów/partnerstw na rzecz doskonałości 
(ang. „teaming/twinning for excellence”), 
aby w przyszłości stworzyć centra 
doskonałości, które przyniosą korzyści 
całej regionalnej gospodarce;

15. wzywa z tego względu regiony z 
zaległościami do ich nadrobienia w 
odniesieniu do tworzeniu infrastruktury 
badawczej i potencjału badawczego do 
promowania współpracy z instytucjami 
badawczymi charakteryzującymi się 
doskonałością poprzez tworzenie 
zespołów/partnerstw na rzecz doskonałości 
(ang. „teaming/twinning for excellence”), 
aby w przyszłości regiony same mogły 
stworzyć centra doskonałości, które 
przyniosą korzyści całej regionalnej 
gospodarce;

Or. en
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Poprawka 56
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do regionów, aby w ramach 
strategii intensywnie podejmowały kwestię 
dotyczącą możliwości pobudzania 
inwestycji w sektorze prywatnym, gdyż 
jego potencjał inwestycyjny w obszarze 
badań, rozwoju i innowacji jest wart 
rozwinięcia;

Or. de

Poprawka 57
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że każdy region powinien 
mieć możliwość rozwijania swych 
szczególnych zalet i dokonywania 
odpowiedniego wyboru działań, w tym 
środków stosowanych na niewielką skalę;

Or. en

Poprawka 58
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa wszystkie regionalne i krajowe 
podmioty, którym powierzono 
opracowanie i wdrożenie strategii RIS 3, 
planu działania dotyczącego infrastruktur 
badawczych ESFRI, europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych i 
programu „Horyzont 2020”, do ściślejszej 
współpracy przy planowaniu i koordynacji; 
jest zdania, że do tego potrzebne są 
struktury, które umożliwią połączenie 
płaszczyzn działania państwa w sieci;

16. wzywa wszystkie regionalne i krajowe 
podmioty, którym powierzono 
opracowanie i wdrożenie strategii RIS 3, 
planu działania dotyczącego infrastruktur 
badawczych ESFRI, europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych i 
programu „Horyzont 2020”, do ściślejszej 
współpracy przy planowaniu i koordynacji, 
a także do przyjrzenia się przykładom 
najlepszych praktyk w innych państwach 
członkowskich w celu lepszego połączenia
płaszczyzn działania państwa w sieci;

Or. en

Poprawka 59
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa wszystkie regionalne i krajowe 
podmioty, którym powierzono 
opracowanie i wdrożenie strategii RIS 3, 
planu działania dotyczącego infrastruktur 
badawczych ESFRI, europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
i programu „Horyzont 2020”, do ściślejszej 
współpracy przy planowaniu i koordynacji; 
jest zdania, że do tego potrzebne są 
struktury, które umożliwią połączenie 
płaszczyzn działania państwa w sieci;

16. wzywa wszystkie regionalne i krajowe 
podmioty, którym powierzono 
opracowanie i wdrożenie strategii RIS 3, 
planu działania dotyczącego infrastruktur 
badawczych ESFRI, europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
i programu „Horyzont 2020”, do ściślejszej 
współpracy przy planowaniu i koordynacji,
a w razie potrzeby do tworzenia
odpowiednich struktur, które umożliwią 
połączenie płaszczyzn działania państwa 
w sieci;

Or. de

Poprawka 60
Jens Nilsson



AM\1007292PL.doc 31/36 PE521.796v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem przyjmuje polecenie 
prawodawcy europejskiego, aby zapewnić 
państwom członkowskim i regionom 
doradztwo dotyczące możliwych efektów 
synergii13; w tym kontekście wzywa 
Komisję do szybkiego przygotowania 
odpowiednich wytycznych i udostępnienia 
danych na temat uczestnictwa w 
ramowych programach badawczych i ich 
skutków dla regionu;

skreślony

__________________
12 Załącznik I, punkt 4.3.3, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 61
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że potencjalni beneficjenci 
środków z programu „Horyzont 2020”, jak 
i odpowiednie organy doradcze takie jak 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
powinny zostać włączone w tę wymianę 
we właściwy sposób;

18. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie 
wysiłki mające na celu rozszerzenie usług 
doradczych oraz wspieranie państw 
członkowskich i regionów w poszukiwaniu 
nowych synergii; jest zdania, że byłoby 
korzystnie, gdyby potencjalni beneficjenci 
środków z programu „Horyzont 2020”, jak 
i odpowiednie organy doradcze, takie jak 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości czy
Social Economy Europe, byli również 
odpowiednio włączeni w tę wymianę;

Or. en
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Poprawka 62
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa regiony nie tylko do poprawy 
stosunków wewnętrznych między 
instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, 
przedsiębiorstwami a administracją, lecz 
także do podejmowania współpracy 
z innymi regionami w celu uzupełnienia 
łańcucha wartości;

Or. de

Poprawka 63
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. możliwości będą wspierane, jeśli 
nawiązana zostanie bliska współpraca 
między partnerami WWiI w regionach a 
władzami i organizacjami 
zaangażowanymi w tworzenie i 
dostarczanie strategii inteligentnej 
specjalizacji (RIS3) opisanych w 
załączniku IV do wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615, 
2011/0276 (COD), C7-0335/11, z 
uwzględnieniem współpracy z regionami 
zawierającymi istniejące i potencjalne 
centra kolokacji, takie jak regionalne 
wspólnoty wdrożeniowo-innowacyjne;

Or. en
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Poprawka 64
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że wkład strategii specjalizacji 
regionalnej w tworzenie nowych 
europejskich sieci doskonałości w 
rozmaitych obszarach działalności ma 
zasadnicze znaczenie, jako że strategie te 
przyczyniają się również do zwiększenia 
konkurencyjności oraz umocnienia 
pozycji Unii Europejskiej na arenie 
międzynarodowej;

Or. pt

Poprawka 65
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że ze współpracy różnych 
regionów mogą w olbrzymim stopniu 
skorzystać zarówno regiony w odniesieniu 
do ich miejscowej koniunktury 
gospodarczej, jaki i UE w ramach 
konkurencji na świecie dzięki transferowi 
wiedzy; wskazuje przy tym na bardzo 
udaną współpracę, która miała miejsce na 
przykład w ramach „regionów wiedzy”;

19. jest zdania, że ze współpracy różnych 
regionów mogą w olbrzymim stopniu 
skorzystać zarówno regiony w odniesieniu 
do ich miejscowej koniunktury 
gospodarczej, jaki i UE dzięki transferowi 
wiedzy; wskazuje z tego względu na 
bardzo udaną współpracę, która miała 
miejsce na przykład w ramach „inicjatywy 
regionów wiedzy”;

Or. en

Poprawka 66
Michael Theurer
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że ze współpracy różnych 
regionów mogą w olbrzymim stopniu 
skorzystać zarówno regiony w odniesieniu 
do ich miejscowej koniunktury 
gospodarczej, jaki i UE w ramach 
konkurencji na świecie dzięki transferowi 
wiedzy; wskazuje przy tym na bardzo 
udaną współpracę, która miała miejsce na 
przykład w ramach „regionów wiedzy”;

19. jest zdania, że ze współpracy różnych 
regionów mogą w olbrzymim stopniu 
skorzystać zarówno regiony w odniesieniu 
do ich miejscowej koniunktury 
gospodarczej, jaki i UE w ramach 
konkurencji na świecie dzięki transferowi 
wiedzy i technologii; wskazuje przy tym 
na bardzo udaną współpracę, która miała 
miejsce na przykład w ramach „regionów 
wiedzy”;

Or. de

Poprawka 67
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zwraca uwagę na fakt, że wiele 
regionów obawia się jednak dużych 
nakładów pracy związanych z analizą 
i uzgodnieniami; w związku z tym zachęca 
regiony do skorzystania z opcji 
przewidzianej przez ustawodawcę, 
polegającej na zainwestowaniu 15% 
środków programowych poza obszarem 
programu12;
__________________
12 Art. 60 ust. 2, procedura ustawodawcza 
2011/0276/COD, na podstawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia 
COM(2011)0615.

Or. de

Poprawka 68
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że obszary przygraniczne 
często stają przed wyzwaniami tego 
samego rodzaju ze względu na ich 
wspólne cechy terytorialne; wzywa
Komisję, państwa członkowskie oraz
władze lokalne i regionalne do 
opracowania transgranicznych strategii 
inteligentnej specjalizacji oraz 
transgranicznych klastrów z 
wykorzystaniem środków Europejskiej 
współpracy terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 69
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje warianty, 
które przewidziano we wspólnych ramach 
strategicznych w dziedzinie współpracy 
terytorialnej14; z zadowoleniem przyjmuje 
również każdy rodzaj 
„umiędzynaradawiania na małą skalę” 
realizowanego przez regiony i ich
podmioty;

20. z zadowoleniem przyjmuje warianty, 
które przewidziano we wspólnych ramach 
strategicznych w dziedzinie współpracy 
terytorialnej14; z zadowoleniem przyjmuje 
również każdy rodzaj 
„umiędzynaradawiania na małą skalę” 
realizowanego przez regiony i powiązane z 
nimi podmioty;

__________________ __________________
14 Załącznik I, punkt 7.2, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

14 Załącznik I, punkt 7.2, procedura 
ustawodawcza 2011/0276(COD), na 
podstawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia COM(2011)0615.

Or. en

Poprawka 70
Nuno Teixeira
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Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla znaczenie rozwoju szeroko 
zakrojonych kampanii lokalnych na rzecz 
strategii inteligentnej specjalizacji;

Or. pt


