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Poprawka 1
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla znaczenie badań i rozwoju 
dla sprostania głównym wyzwaniom, 
wobec których stoi Unia Europejska, 
szczególnie w kontekście strategii „UE 
2020”; przypomina, że polityka spójności 
przyczynia się w dużym stopniu do 
finansowania działalności badawczej i 
rozwojowej w poszczególnych regionach;

Or. fr

Poprawka 2
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera propozycje Komisji zmierzające 
do uproszczenia formalności 
administracyjnych programów ramowych 
w zakresie badań naukowych, zwłaszcza 
stopniowe wprowadzenie finansowania 
opartego na wynikach;

1. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji zmierzające do uproszczenia 
formalności administracyjnych w ramach 
skomplikowanych i kosztownych procedur 
przetargowych i wykonawczych 
dotyczących programów ramowych w 
zakresie badań naukowych;

Or. de

Poprawka 3
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. popiera propozycje Komisji zmierzające 
do uproszczenia formalności 
administracyjnych programów ramowych 
w zakresie badań naukowych, zwłaszcza 
stopniowe wprowadzenie finansowania 
opartego na wynikach;

1. popiera propozycje Komisji zmierzające 
do uproszczenia formalności 
administracyjnych programów ramowych 
w zakresie badań naukowych, zwłaszcza 
stopniowe wprowadzenie finansowania 
opartego na wynikach oraz płatności 
ryczałtowych dla personelu odnośnych 
projektów;

Or. fr

Poprawka 4
Evgeni Kirilov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera propozycje Komisji zmierzające 
do uproszczenia formalności 
administracyjnych programów ramowych 
w zakresie badań naukowych, zwłaszcza 
stopniowe wprowadzenie finansowania 
opartego na wynikach;

1. popiera propozycje Komisji zmierzające 
do uproszczenia formalności 
administracyjnych programów ramowych 
w zakresie badań naukowych, zwłaszcza 
stopniowe wprowadzenie finansowania 
opartego na wynikach; podkreśla, że
wzorcowość projektów powinna być 
nadrzędna wobec zakresu tematycznego, i 
proponuje ponowne rozważenie tzw. 
zasady „jeden temat – jeden projekt” 
stosowanej w wielu wnioskach składanych 
w ramach siódmego programu ramowego 
w celu umożliwienia większej liczbie 
regionów UE korzystanie ze 
współfinansowania w ramach tego 
programu;

Or. en
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Poprawka 5
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
wprowadzenia ukierunkowanego na 
wyniki finansowania wybranych i 
uznanych za odpowiednie projektów 
badawczych, podkreśla jednak, że z uwagi 
na naturalną nieprzewidywalność badań, 
wartość dodaną tworzą też projekty, w 
których przypadku nie można 
jednoznacznie przewidzieć rezultatów z 
wyprzedzeniem;

Or. de

Poprawka 6
Evgeni Kirilov

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że nadrzędnym celem 
siódmego programu ramowego jest 
ustanowienie światowego przywództwa 
UE i jej regionów w nauce, technologiach 
i gałęziach przemysłu opartych na 
innowacjach; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje oczekiwane 
skrócenie przeciętnego czasu oczekiwania 
na przyznanie funduszy pozytywnie 
rozpatrzonym wnioskom i zachęca do 
wprowadzenia bardziej elastycznego, 
oddolnego podejścia tematycznego w celu 
przyspieszenia procesu przejścia od 
innowacyjnych pomysłów do ich 
realizacji;

Or. en
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Poprawka 7
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje aktualne 
rozważania instytucji europejskich 
dotyczące konieczności uproszczenia 
polityki rozwoju regionalnego w celu 
zapewnienia większej przejrzystości i 
skuteczności oraz lepszego zabezpieczenia 
prawnego dla beneficjentów; uważa, że 
dobre praktyki wyniesione z tego procesu 
mogą być pomocne przy upraszczaniu 
realizacji 7. programu ramowego w 
zakresie badań i rozwoju 
technologicznego;

2. z zadowoleniem przyjmuje aktualne 
rozważania instytucji europejskich 
dotyczące konieczności uproszczenia 
polityki rozwoju regionalnego w celu 
zapewnienia większej przejrzystości, 
dostępności dla uczestników o szczególnie 
słabej kondycji finansowej i skuteczności 
oraz lepszego zabezpieczenia prawnego dla 
beneficjentów; uważa, że dobre praktyki 
wyniesione z tego procesu mogą być 
pomocne przy upraszczaniu realizacji 7. 
programu ramowego w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego;

Or. fr

Poprawka 8
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla fakt, że dostęp 
beneficjentów do projektów w dziedzinie 
badań i innowacji wymaga dużej 
zdolności technicznej i rzetelnej 
znajomości procedur administracyjnych i 
finansowych, w związku z czym jest 
skrajnie utrudniony dla mniejszych 
potencjalnych beneficjentów; stąd duża 
koncentracja przestrzenna innowacyjnej 
działalności w strefach współpracy 
gospodarczej i w kluczowych regionach 
UE;
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Or. en

Poprawka 9
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że obciążenia 
administracyjne są często zasadniczą 
przeszkodą we wspieraniu badań i 
innowacji, zwłaszcza dla mniejszych 
wnioskodawców, takich jak MŚP i małe 
instytuty badawcze z siedzibą w regionach 
peryferyjnych;

Or. en

Poprawka 10
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że dla uzyskania większej 
skuteczności poszczególnych 
instrumentów Unii Europejskiej na rzecz 
spójności, badań naukowych i innowacji, 
należy je wdrażać w zintegrowany sposób; 
podkreśla wobec tego konieczność 
poszukiwania synergii między tymi 
instrumentami;

3. jest zdania, że dla uzyskania większej 
skuteczności poszczególnych 
instrumentów Unii Europejskiej na rzecz 
spójności, badań naukowych i innowacji, 
należy je wdrażać w zintegrowany sposób; 
podkreśla konieczność poszukiwania 
synergii między tymi instrumentami i 
usunięcia przeszkód dla takich synergii;

Or. nl
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Poprawka 11
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zdania, że dla uzyskania większej 
skuteczności poszczególnych 
instrumentów Unii Europejskiej na rzecz 
spójności, badań naukowych i innowacji, 
należy je wdrażać w zintegrowany sposób; 
podkreśla wobec tego konieczność 
poszukiwania synergii między tymi 
instrumentami;

3. jest zdania, że dla uzyskania większej 
skuteczności poszczególnych 
instrumentów Unii Europejskiej na rzecz 
spójności, badań naukowych i innowacji, 
należy je wdrażać w zintegrowany sposób; 
podkreśla wobec tego konieczność 
poszukiwania synergii między tymi 
instrumentami, szczególnie poprzez 
harmonizację zasad audytu i 
kwalifikowalności kosztów w celu 
ułatwienia beneficjentom stosowania tych 
zasad;

Or. fr

Poprawka 12
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poziom regionalny jest 
najlepiej przystosowany do wspierania 
badań naukowych i innowacji z uwagi na 
to, że skupia on uniwersytety, publiczne 
organizmy badawcze, duże 
przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne 
władze regionalne, zwłaszcza w ramach 
„klastrów”;

4. uważa, że poziom regionalny nadaje się 
znakomicie do wspierania badań 
naukowych i innowacji z uwagi na to, że 
skupia on uniwersytety, publiczne 
organizmy badawcze, duże 
przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne 
władze regionalne, zwłaszcza w ramach 
„klastrów”;

Or. nl
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Poprawka 13
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poziom regionalny jest 
najlepiej przystosowany do wspierania 
badań naukowych i innowacji z uwagi na 
to, że skupia on uniwersytety, publiczne 
organizmy badawcze, duże 
przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne 
władze regionalne, zwłaszcza w ramach 
„klastrów”;

4. uważa, że poziom regionalny jest 
najlepiej przystosowany do wspierania 
badań naukowych i innowacji z uwagi na 
to, że skupia on uniwersytety, publiczne 
organizmy badawcze, duże 
przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne 
władze regionalne, a także do wspierania 
rozwoju innowacji w słabiej rozwiniętych 
dzielnicach miast europejskich oraz do 
zmniejszenia dysproporcji społecznych i 
terytorialnych;

Or. fr

Poprawka 14
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poziom regionalny jest 
najlepiej przystosowany do wspierania 
badań naukowych i innowacji z uwagi na 
to, że skupia on uniwersytety, publiczne 
organizmy badawcze, duże 
przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne 
władze regionalne, zwłaszcza w ramach 
„klastrów”;

4. uważa, że poziom regionalny jest 
najlepiej przystosowany do wspierania 
badań naukowych i innowacji z uwagi na 
to, że skupia on uniwersytety, publiczne 
organizmy badawcze, duże 
przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne 
władze regionalne, zwłaszcza w ramach 
„klastrów”; zachęca jednak do lepszej 
koordynacji wysiłków na poszczególnych 
poziomach (regionalnym, krajowym i 
wspólnotowym) w ramach planowania 
działań w dziedzinie badań i rozwoju na 
poziomie europejskim;

Or. fr
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Poprawka 15
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że poziom regionalny jest 
najlepiej przystosowany do wspierania 
badań naukowych i innowacji z uwagi na 
to, że skupia on uniwersytety, publiczne 
organizmy badawcze, duże 
przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne 
władze regionalne, zwłaszcza w ramach 
„klastrów”;

4. uważa, że poziom regionalny jest 
najlepiej przystosowany do wspierania 
badań naukowych i innowacji z uwagi na 
to, że skupia on uniwersytety, publiczne 
organizmy badawcze, duże 
przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne 
władze regionalne i lokalne, zwłaszcza w 
ramach „klastrów”;

Or. cs

Poprawka 16
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że ok. 90% 
przedsiębiorstw w Europie to MŚP i że 
umiędzynarodowieniu systemów 
rynkowych musi towarzyszyć zdecydowane 
propagowanie wśród nich nowatorskich 
procesów i zaawansowanych technologii;
podkreśla konieczność zagwarantowania 
pełnego i skutecznego udziału MŚP w 
wykorzystywaniu zasobów;

Or. it
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Poprawka 17
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że 7. program ramowy 
opiera się, podobnie jak polityka rozwoju 
regionalnego, na zasadach partnerstwa i 
współfinansowania; wyraża swoje 
przywiązanie do tych zasad prawidłowego 
zarządzania i wzywa do ich ochrony 
pomimo ograniczenia wydatków 
publicznych w związku z kryzysem;

5. przypomina, że 7. program ramowy 
opiera się, podobnie jak polityka rozwoju 
regionalnego, na zasadach partnerstwa 
obejmującego badaczy, organizacje 
pozarządowe i obywateli europejskich, i 
współfinansowania; wyraża swoje 
przywiązanie do tych zasad prawidłowego 
zarządzania i wzywa do ich ochrony 
pomimo ograniczenia wydatków 
publicznych w związku z kryzysem;

Or. fr

Poprawka 18
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że w przypadku unijnego 
finansowania w ramach polityki 
spójności, polityki strukturalnej i 
badawczej należy uważnie czytać i 
stosować statystyki audytowi, ponieważ w 
większości przypadków zgłaszana 
nieprawidłowość nie znaczy, że doszło do 
oszustwa, tj. działania umyślnego;
zauważa, że w związku z tym należy 
zapewnić jednoznaczność interpretacji 
przepisów, aby unikać nieuzasadnionych 
zwrotów kosztów w interesie regionów i 
badaczy;

Or. de
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Poprawka 19
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju skupiają się wokół 
wzorcowych projektów o szerokim 
zasięgu, mogących konkretnie wpływać na 
działalność gospodarczą i tworzenie miejsc 
pracy; dodaje, że dynamika wzorcowych 
projektów wpływa pozytywnie na całą 
Unię Europejską i skutecznie uzupełnia 
terytorialny wymiar instrumentów polityki 
spójności.

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju skupiają się wokół 
wzorcowych projektów o szerokim 
zasięgu, mogących konkretnie wpływać na 
działalność gospodarczą i tworzenie miejsc 
pracy; uważa, że przeniesienie środka 
ciężkości badań wymaga, by przestać 
uzależniać wsparcie dla badań wyłącznie 
od rozwoju gospodarczego i uwzględnić w 
pełni wymiar środowiskowy i społeczny 
przy określaniu strategii politycznych w 
dziedzinie badań i by propagować jak 
najszersze upowszechnianie wiedzy, 
dzielenie się kulturą naukową i wymianę 
między badaczami a obywatelami; uważa, 
że konieczne jest wzmocnienie powiązania 
między innowacjami a włączeniem 
społecznym, aby reagować bezpośrednio 
na potrzeby społeczne i oczekiwania 
obywateli, szczególnie dotyczące zdrowia i 
żywności, a także ograniczenia zużycia 
energii i energii odnawialnych;

Or. fr

Poprawka 20
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju skupiają się wokół 
wzorcowych projektów o szerokim 
zasięgu, mogących konkretnie wpływać na 

6. przypomina, że siódmy program 
ramowy w zakresie badań i rozwoju 
skupia się wokół wzorcowych projektów o 
szerokim zasięgu, mogących konkretnie 
wpływać na działalność gospodarczą i 
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działalność gospodarczą i tworzenie miejsc 
pracy; dodaje, że dynamika wzorcowych 
projektów wpływa pozytywnie na całą 
Unię Europejską i skutecznie uzupełnia 
terytorialny wymiar instrumentów polityki 
spójności.

tworzenie miejsc pracy; dodaje, że 
dynamika wzorcowych projektów wpływa 
pozytywnie na całą Unię Europejską, 
niezależnie od aktualnego poziomu 
rozwoju naukowego jej poszczególnych 
części, i skutecznie uzupełnia terytorialny 
wymiar instrumentów polityki spójności z 
myślą o zrównoważonym rozwoju i 
konkurencyjności.

Or. fr

Poprawka 21
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju skupiają się wokół 
wzorcowych projektów o szerokim 
zasięgu, mogących konkretnie wpływać na 
działalność gospodarczą i tworzenie miejsc 
pracy; dodaje, że dynamika wzorcowych 
projektów wpływa pozytywnie na całą 
Unię Europejską i skutecznie uzupełnia 
terytorialny wymiar instrumentów polityki 
spójności.

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju skupiają się wokół 
wzorcowych projektów o szerokim 
zasięgu, mogących konkretnie wpływać na 
działalność gospodarczą, innowacyjność 
planów produkcyjnych i gwarancję 
przyszłej produkcji prowadzącej do 
powstania wysokiej wartości dodanej, 
przyczyniając się tym samym do tworzenia
miejsc pracy i poprawy zdolności UE do 
konkurowania na skalę światową; dodaje, 
że dynamika wzorcowych projektów 
wpływa pozytywnie na całą Unię 
Europejską i skutecznie uzupełnia 
nadrzędny cel instrumentów polityki 
spójności, jakim jest konwergencja.

Or. cs
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Poprawka 22
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju skupiają się wokół 
wzorcowych projektów o szerokim 
zasięgu, mogących konkretnie wpływać na 
działalność gospodarczą i tworzenie miejsc 
pracy; dodaje, że dynamika wzorcowych 
projektów wpływa pozytywnie na całą Unię 
Europejską i skutecznie uzupełnia 
terytorialny wymiar instrumentów polityki 
spójności.

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju skupiają się wokół 
wzorcowych projektów o szerokim 
zasięgu, mogących konkretnie wpływać na 
działalność gospodarczą i tworzenie miejsc 
pracy; dodaje, że dynamika wzorcowych 
projektów wywiera większy wpływ 
terytorialny na całą Unię Europejską, jeżeli 
synergia jest osiągana za pośrednictwem 
środków finansowych w ramach polityki 
regionalnej; zauważa w szczególności, że 
konieczne jest usunięcie przeszkód dla 
takich synergii;

Or. nl

Poprawka 23
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju skupiają się wokół 
wzorcowych projektów o szerokim 
zasięgu, mogących konkretnie wpływać na 
działalność gospodarczą i tworzenie miejsc 
pracy; dodaje, że dynamika wzorcowych 
projektów wpływa pozytywnie na całą 
Unię Europejską i skutecznie uzupełnia 
terytorialny wymiar instrumentów polityki 
spójności.

6. przypomina, że instrumenty Unii 
Europejskiej na rzecz wspierania badań 
naukowych i rozwoju powinny skupiać się
m.in. wokół dużych projektów, przy czym 
podkreśla, że szczególną uwagę należy też 
zwrócić na mniejsze projekty, mogące
również konkretnie wpływać na 
działalność gospodarczą i tworzenie miejsc 
pracy; dodaje, że dynamika wzorcowych 
projektów wpływa pozytywnie na całą 
Unię Europejską i skutecznie uzupełnia 
terytorialny wymiar instrumentów polityki 
spójności.



AM\825619PL.doc 15/18 PE445.865v01-00

PL

Or. de

Poprawka 24
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
analizy poziomów udziału poszczególnych 
państw członkowskich w siódmym 
programie ramowym oraz o 
uwzględnienie płynących z niej wniosków 
w celu zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju badań we wszystkich państwach 
członkowskich w ramach ósmego 
programu ramowego;

Or. en

Poprawka 25
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że wzrost dysproporcji 
regionalnych pod względem badań i 
potencjału rozwojowego jest wyzwaniem, 
którym należy się zająć nie tylko w 
ramach polityki spójności, lecz również w 
ramach samej polityki w dziedzinie badań 
i innowacji;

Or. en
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Poprawka 26
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że dla regionów jako 
ośrodków naukowych istotną rolę 
odgrywają nie tylko badania stosowane, 
które koncentrują się w większym stopniu 
na korzyściach gospodarczych, lecz 
również badania podstawowe, które często 
dostarczają wyników dopiero po dłuższym 
czasie, a jednocześnie stanowią podstawę 
badań stosowanych;

Or. de

Poprawka 27
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do określenia wskaźników 
umożliwiających ocenę spodziewanej 
poprawy w zakresie opieki społecznej i 
wpływu na środowisko proponowanych 
innowacyjnych projektów;

Or. fr

Poprawka 28
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. domaga się, by w kolejnym okresie 
programowania znacząco zwiększyć 
środki budżetowe przeznaczone na 
badania w dziedzinie włączenia 
społecznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk humanistycznych i 
społecznych, oraz zrównoważonego 
rozwoju, zwłaszcza pod kątem 
oszczędności energii, energii 
odnawialnych i poprawy charakterystyki 
energetycznej budynków, a także 
różnorodności.

Or. fr

Poprawka 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że należy zachęcać do 
wymian zawodowych pracowników, nie 
zachęcając jednak do „drenażu mózgów” 
z UE do innych części świata oraz, w 
ramach UE, z biedniejszych krajów do 
bogatszych, ponieważ osłabiłoby to 
europejską politykę spójności;

Or. en

Poprawka 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by przygotowały się do 
systematycznego przyjmowania strategii 
politycznych w celu wspierania większej 
równowagi między pracą badawczą a 
życiem prywatnym, oraz domaga się 
lepszego szkolenia badaczy w ciągu całej 
kariery, aby poprawić ich szanse 
zatrudnienia i awansu;

Or. en

Poprawka 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla potrzebę ustalenia 
najlepszych praktyk w zakresie 
współpracy między środowiskiem 
akademickim a przemysłem w celu 
opracowania odpowiednich wspólnych 
wytycznych; ponadto zwraca uwagę na 
potrzebę zacieśnienia związków między 
środowiskiem akademickim a przemysłem 
w celu poprawy szans naukowców na 
zatrudnienie i ich zdolności uzyskiwania 
wyników z prowadzonych badań.

Or. en


