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Poprawka 1
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że innowacje mogą być 
najskuteczniej rozwijane na szczeblu 
regionalnym, gdzie geograficzna bliskość 
sprzyja partnerstwu pomiędzy takimi 
podmiotami jak uniwersytety, organizacje 
badawcze czy przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że najbardziej dynamiczne 
przedsiębiorstwa z branży technologicznej 
nie są położone w stolicach lub w ich 
pobliżu, ale w sąsiedztwie najbardziej 
innowacyjnych uniwersytetów;

1. podkreśla, że innowacje mogą być 
najskuteczniej rozwijane na szczeblu 
regionalnym, gdzie geograficzna bliskość 
sprzyja partnerstwu pomiędzy takimi 
podmiotami jak uniwersytety, organizacje 
badawcze, duże przedsiębiorstwa, MŚP, 
władze regionalne i lokalne, szczególnie w 
ramach „klastrów”; zwraca uwagę, że 
najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa z 
branży technologicznej nie są położone w 
stolicach lub w ich pobliżu, ale w 
sąsiedztwie najbardziej innowacyjnych 
uniwersytetów;

Or. fr

Poprawka 2
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że innowacje mogą być 
najskuteczniej rozwijane na szczeblu 
regionalnym, gdzie geograficzna bliskość 
sprzyja partnerstwu pomiędzy takimi 
podmiotami jak uniwersytety, organizacje 
badawcze czy przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że najbardziej dynamiczne 
przedsiębiorstwa z branży technologicznej 
nie są położone w stolicach lub w ich 
pobliżu, ale w sąsiedztwie najbardziej 
innowacyjnych uniwersytetów;

1. podkreśla, że innowacje mogą być 
skutecznie rozwijane również na szczeblu 
regionalnym, gdzie geograficzna bliskość 
sprzyja partnerstwu pomiędzy takimi 
podmiotami, jak uniwersytety, organizacje 
badawcze czy przemysł oraz inne sektory, 
np. sektor przedsiębiorstw turystycznych i 
niektóre zaawansowane obszary sektora 
usług; zwraca uwagę, że najbardziej 
dynamiczne przedsiębiorstwa z branży 
technologicznej nie są położone wyłącznie 
w stolicach lub w ich pobliżu, ale również 
w mniejszych ośrodkach demograficznych 
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i w sąsiedztwie najbardziej innowacyjnych 
uniwersytetów;

Or. es

Poprawka 3
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że innowacje mogą być 
najskuteczniej rozwijane na szczeblu 
regionalnym, gdzie geograficzna bliskość 
sprzyja partnerstwu pomiędzy takimi 
podmiotami jak uniwersytety, organizacje 
badawcze czy przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że najbardziej dynamiczne 
przedsiębiorstwa z branży technologicznej
nie są położone w stolicach lub w ich 
pobliżu, ale w sąsiedztwie najbardziej 
innowacyjnych uniwersytetów;

1. podkreśla, że innowacje mogą być 
najskuteczniej rozwijane na szczeblu 
regionalnym, gdzie geograficzna bliskość 
sprzyja partnerstwu pomiędzy takimi 
podmiotami jak uniwersytety, organizacje 
badawcze czy przedsiębiorstwa; zwraca 
uwagę, że najbardziej dynamiczne 
przedsiębiorstwa z branży technologicznej 
niekoniecznie są położone w stolicach lub 
w ich pobliżu, ale w sąsiedztwie 
najbardziej innowacyjnych uniwersytetów;

Or. fr

Poprawka 4
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że nakierowane na 
innowacje interwencje powinny być 
częścią regionalnych strategii 
inteligentnej specjalizacji; zauważa, że 
strategie inteligentnej specjalizacji mogą 
zapewnić dużo wydajniejsze i 
skuteczniejsze wykorzystanie funduszy 
publicznych oraz zwiększyć prywatne 
inwestycje na szczeblu regionalnym;
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Or. en

Poprawka 5
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 b. wzywa każdy region do inwestowania 
w innowacje oraz do dostosowania swojej 
strategii innowacyjności w celu 
zwiększenia jej wydajności, ponadto do 
unowocześniania kapitału ludzkiego oraz 
wzmacniania zdolności przedsiębiorstw w 
tym regionie do innowacyjności oraz 
konkurencyjności międzynarodowej, a 
także do wzmacniania woli tych 
przedsiębiorstw w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 6
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje;
odnotowuje w tej kwestii, że nawet 
regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne;

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, jakie dają 
wszystkim regionom badania naukowe 
i innowacje; odnotowuje w tej kwestii, że 
nawet regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne; podkreśla, że 
istotne jest zapewnienie przewidywalnych 
i sprzyjających inwestowaniu warunków 
ramowych dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym 
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oraz stworzenie dla nich zachęt do 
inwestowania z korzyścią dla 
pracowników i środowiska;

Or. en

Poprawka 7
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje;
odnotowuje w tej kwestii, że nawet
regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne;

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje, 
jako że większość innowacji powstaje na 
gruncie praktyki (innowacje oparte na 
popycie i potrzebach użytkownika) i jest 
finansowana głównie z EFRR;
odnotowuje w związku z tym, że regiony, 
w których nie ma ani uniwersytetów, ani 
ośrodków badawczych, także powinny być 
w stanie rozwijać swoje możliwości 
innowacyjne;

Or. fi

Poprawka 8
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje; 

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje; 
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odnotowuje w tej kwestii, że nawet 
regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne;

odnotowuje w tej kwestii, że nawet 
regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne i w jak 
największym stopniu wykorzystywać swe 
zasoby i atuty w skali regionalnej i 
lokalnej pod kątem ich innowacyjnego 
potencjału;

Or. pt

Poprawka 9
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje; 
odnotowuje w tej kwestii, że nawet 
regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne;

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje; 
odnotowuje w tej kwestii, że istnienie 
ośrodków szkolnictwa wyższego nie jest 
głównym ani niezbędnym warunkiem 
działalności innowacyjnej, w związku z 
czym nawet regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne;

Or. es

Poprawka 10
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje; 
odnotowuje w tej kwestii, że nawet 
regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne;

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi możliwości wzrostu 
gospodarczego, jakie dają wszystkim 
regionom badania naukowe i innowacje; 
odnotowuje w tej kwestii, że nawet 
regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, 
powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne dzięki 
wykorzystaniu funduszy przeznaczonych 
na ten cel;

Or. ro

Poprawka 11
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. odnotowuje, że stymulowanie 
innowacyjności na poziomie regionalnym 
może pomóc w zmniejszaniu różnic 
miedzy regionami; 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

Poprawka 12
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że innowacyjność, 
zarówno w planowaniu polityki, jak i w 
działalności przedsiębiorstw i ośrodków 
badawczych, to zasadniczy element 
konkretyzacji polityki spójności 
terytorialnej UE oraz że z natury swojej 
może ona stanowić decydujący czynnik w 
realizacji celów spójności i 
przezwyciężaniu problemów, jakie 
powstają w tej dziedzinie w regionach o 
specyficznych cechach geograficznych i 
demograficznych;

Or. es

Poprawka 13
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia umiejętności młodych 
Europejczyków w zakresie 
przedsiębiorczości przez przyjęcie 
odpowiednich planów krajowych 
wprowadzających innowacyjność we 
wszystkich dziedzinach i na wszystkich 
poziomach edukacji; stwierdza, że 
podstawowym narzędziem 
umożliwiającym realizację takich planów i 
sprzyjającym pobudzeniu innowacyjności 
europejskiej jest ścisła współpraca między 
sektorem publicznym i prywatnym;

Or. it
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Poprawka 14
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stoi na stanowisku, że należy 
zintensyfikować wysiłki innowacyjne o 
charakterze nietechnologicznym, oraz że w 
tym kontekście powinno się 
rozpowszechniać najlepsze praktyki 
dotyczące tego typu innowacji, a także 
określić zasady i warunki dostępu do 
funduszy UE;

3. stoi na stanowisku, że należy 
zintensyfikować wysiłki innowacyjne o 
charakterze nietechnologicznym, oraz że w 
tym kontekście powinno się 
rozpowszechniać najlepsze praktyki 
dotyczące tego typu innowacji, a także 
określić zasady i warunki dostępu do 
funduszy UE; podkreśla, że należy 
zwiększyć synergię między ramowym 
programem badań i Funduszem 
Spójności, m.in. poprzez zmniejszenie 
sztucznych barier pomiędzy programami;

Or. fi

Poprawka 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stoi na stanowisku, że należy 
zintensyfikować wysiłki innowacyjne o 
charakterze nietechnologicznym, oraz że w 
tym kontekście powinno się 
rozpowszechniać najlepsze praktyki 
dotyczące tego typu innowacji, a także 
określić zasady i warunki dostępu do 
funduszy UE;

3. stoi na stanowisku, że ze względu na 
złożoność pojęcia innowacyjności należy 
zintensyfikować wysiłki innowacyjne o 
charakterze nietechnologicznym, oraz że w 
tym kontekście powinno się 
rozpowszechniać najlepsze praktyki 
dotyczące tego typu innowacji, a także 
określić zasady i warunki dostępu do 
funduszy UE dzięki otwartej i 
wszechstronnej wizji;

Or. es
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Poprawka 16
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla wkład różnorodności 
kulturowej w proces innowacji; uważa w 
związku z tym, że ochrona i promowanie 
regionalnej różnorodności kulturowej 
powinno być ważnym elementem polityki 
innowacyjności;

Or. fr

Poprawka 17
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. zauważa, że w celu zwiększenia 
potencjału innowacyjnego regionów 
Europy potrzeba na szczeblu regionalnym, 
krajowym i unijnym koordynacji i synergii 
pomiędzy polityką spójności, badań 
naukowych i innowacyjności i ich 
instrumentami; w związku z tym 
podkreśla, że istotne jest również badanie 
możliwości dalszego uproszczenia i 
harmonizacji zasad regulujących 
wdrażanie tych różnych instrumentów 
polityki;

Or. en
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Poprawka 18
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla, że regiony odgrywają 
kluczową rolę w opracowywaniu strategii 
służących pobudzaniu innowacyjności na 
szczeblu krajowym, lecz należy pamiętać, 
że w wielu krajach regionalne i lokalne 
zasoby finansowe są niewystarczające, zaś 
krajowe środki budżetowe przeznaczone 
na innowacje są ograniczone;

Or. ro

Poprawka 19
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność dotarcia do 
nieodkrytych nowatorów; wskazuje na 
istotną rolę, jaką organizacje pośredniczące 
odgrywają w docieraniu do nieodkrytych 
nowatorów, dostarczaniu bodźców, 
udzielaniu rad i wspieraniu innowacji; jest 
zdania, że powinno się wzmacniać te 
organizacje i stworzyć dla nich program 
mający na celu podniesienie poziomu 
szkoleń, kwalifikacji i fachowej wiedzy;

4. podkreśla konieczność dotarcia do 
nieodkrytych nowatorów, w szczególności 
wśród MŚP; wskazuje na istotną rolę, jaką 
organizacje pośredniczące odgrywają w 
docieraniu do nieodkrytych nowatorów, 
dostarczaniu bodźców, udzielaniu rad i 
wspieraniu innowacji; jest zdania, że 
powinno się wzmacniać te organizacje i 
stworzyć dla nich program mający na celu 
podniesienie poziomu szkoleń, kwalifikacji 
i fachowej wiedzy;

Or. fr
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Poprawka 20
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność dotarcia do 
nieodkrytych nowatorów; wskazuje na 
istotną rolę, jaką organizacje pośredniczące 
odgrywają w docieraniu do nieodkrytych 
nowatorów, dostarczaniu bodźców, 
udzielaniu rad i wspieraniu innowacji; jest 
zdania, że powinno się wzmacniać te 
organizacje i stworzyć dla nich program 
mający na celu podniesienie poziomu 
szkoleń, kwalifikacji i fachowej wiedzy;

4. podkreśla konieczność dotarcia do 
nieodkrytych nowatorów; wskazuje na 
istotną rolę, jaką organizacje pośredniczące 
odgrywają w docieraniu do nieodkrytych 
nowatorów, dostarczaniu bodźców, 
udzielaniu rad i wspieraniu innowacji; jest 
zdania, że powinno się wzmacniać te 
organizacje i stworzyć dla nich program 
mający na celu podniesienie poziomu 
szkoleń, kwalifikacji i fachowej wiedzy, a 
znaczenie modeli dwutorowej edukacji 
zawodowej powinno w przyszłości 
wzrastać;

Or. en

Poprawka 21
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. podkreśla znaczenie kapitału 
ludzkiego dla innowacyjności;  
przypomina w tym kontekście rolę, jaką 
odgrywa EFS w ustawicznym szkoleniu 
pracowników;

Or. fr
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Poprawka 22
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. jest zdania, że większa skuteczność 
poszczególnych instrumentów Unii 
Europejskiej na rzecz spójności, badań 
naukowych i innowacji wymaga ich 
zintegrowanego wdrażania; podkreśla 
konieczność poszukiwania synergii między 
tymi instrumentami i usunięcia przeszkód 
dla takich synergii, szczególnie poprzez 
harmonizację zasad audytu i 
kwalifikowalności kosztów, w celu 
ułatwienia beneficjentom wdrażania tych 
instrumentów;

Or. fr

Poprawka 23
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. jest zdania, że dobrze działające 
podejście zarządzania wielopoziomowego 
jest wstępnym warunkiem skutecznego 
wyznaczenia i realizowania celów z 
zakresu polityki innowacyjności; w 
związku z tym podkreśla, że w polityce 
regionalnej istnieje skonsolidowana 
metodologia dotycząca zintegrowanego 
podejścia oraz jest dostępny należycie 
dopracowany system zarządzania, dzięki 
któremu można zorganizować lokalne 
inwestycje;

Or. en
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Poprawka 24
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. uznaje, że jest bardzo ważne, by 
wspierać badania publiczne i udostępniać 
wyniki badań w prosty i niebiurokratyczny 
sposób, tak by wszystkie przedsiębiorstwa, 
w tym mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 
mogły wprowadzać zmiany w zakresie 
efektywności energetycznej, wykorzystania 
nowych źródeł energii, nowych procesów 
produkcyjnych i recyklingu oraz lepszego 
wykorzystania zasobów, a także tworzenia 
miejsc pracy zapewniających prawa 
pracownicze;

Or. en

Poprawka 25
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 b. podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) dla tworzenia regionalnych 
klastrów poprzez powiązanie lokalnego 
sektora badań, innowacji i infrastruktury 
w zakresie nowych technologii np. 
odnawialnych źródeł energii i wydajności 
energetycznej; zwraca uwagę, że 
tworzenie takich klastrów może 
zdecydowanie przyspieszyć lokalny rozwój 
gospodarczy i spowodować tworzenie w 
regionach nowych miejsc pracy;
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Or. en

Poprawka 26
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. uważa, że wymiar innowacji musi 
zostać należycie odzwierciedlony we 
wszystkich europejskich programach 
finansowania, w tym w funduszach 
spójności, dzięki czemu zapewnione 
zostanie znaczne finansowanie, które 
zaspokoi wszelkie potrzeby podmiotów 
działających na rzecz innowacji;

Or. ro

Poprawka 27
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę zacieśnienia związku 
pomiędzy instrumentami budżetowymi UE 
a finansowaniem EBI; dostrzega potencjał 
dźwigni inwestycyjnej tych źródeł 
finansowania i zwraca się o ich 
zwiększenie, w szczególności programów: 
JEREMIE i JESSICA;

5. podkreśla potrzebę zacieśnienia związku 
pomiędzy instrumentami budżetowymi UE 
a finansowaniem EBI; dostrzega potencjał 
dźwigni inwestycyjnej tych źródeł 
finansowania i zwraca się o ich 
zwiększenie, w szczególności programów: 
JEREMIE i JESSICA; przypomina jednak, 
że równolegle do rozwoju tych 
innowacyjnych instrumentów 
finansowania istnieje potrzeba 
wzmocnienia demokratycznej kontroli nad 
nimi;

Or. fr
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Poprawka 28
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę zacieśnienia związku 
pomiędzy instrumentami budżetowymi UE 
a finansowaniem EBI; dostrzega potencjał 
dźwigni inwestycyjnej tych źródeł 
finansowania i zwraca się o ich 
zwiększenie, w szczególności programów: 
JEREMIE i JESSICA; 

5. podkreśla potrzebę zacieśnienia związku 
pomiędzy instrumentami budżetowymi UE 
a finansowaniem EBI; dostrzega potencjał 
dźwigni inwestycyjnej tych źródeł 
finansowania i zwraca się o ich 
zwiększenie, w szczególności programów: 
JEREMIE i JESSICA; podkreśla potrzebę 
opracowania finansowania 
dostosowanego do realiów i potrzeb 
najmniejszych przedsiębiorstw oraz 
znacznego uproszczenia procedur dostępu 
do tego finansowania; 

Or. fr

Poprawka 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. wzywa Komisję, żeby rozważyła 
objęcie programami wielofunduszowymi 
państw członkowskich i regionów, które 
sobie tego życzą; uważa, że przyczyniłoby 
się to do działania w sposób bardziej 
zintegrowany i elastyczny oraz 
zwiększyłoby skuteczność różnych 
funduszy (fundusze strukturalne i 
programy ramowe na rzecz badań 
naukowych i rozwoju);

Or. en
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Poprawka 30
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. podkreśla, że istotne jest rozróżnienie 
na innowacje i badania naukowe; 
zauważa, że innowacyjność jest złożonym, 
przekrojowym procesem społeczno-
gospodarczym, który polega m.in. na 
staraniach o zwiększenie wydatków na 
badania naukowe i rozwój, wsparcie MŚP 
i działalności w dziedzinie wysokich 
technologii oraz skupia się na rozwijaniu 
zintegrowanych systemów opartych na 
cechach i specyficznych elementach 
różnych terytoriów;

Or. en

Poprawka 31
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że polityka innowacji powinna 
iść w parze z polityką edukacyjną, polityką 
w zakresie szkoleń, a także rynku pracy. 
Jej celem powinna być mobilizacja 
obywateli i pracowników na rzecz zmian 
za pomocą planowania i wdrażania 
szeroko zakrojonych strategii politycznych 
w dziedzinie innowacji, aby przyspieszyć 
rozwój innowacyjnych produktów i usług, 
otwierając drogę wzrostowi zatrudnienia i 
wzrostowi gospodarczemu;

Or. pt
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Poprawka 32
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. uważa, że konieczne jest dalsze 
uproszczenie procedur korzystania z 
funduszy UE w celu zapewnienia ich 
elastyczności oraz ograniczenia obciążeń 
administracyjnych spoczywających na 
badaczach i innowatorach, tak by mogli 
oni poświęcać więcej czasu swojej pracy;

Or. ro

Poprawka 33
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 
zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
regionalnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom, w 
szczególności europejskie ugrupowania 
współpracy terytorialnej, powinny być 
lepiej skoordynowane oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 
zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
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regionalnych;

Or. fr

Poprawka 34
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 
zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
regionalnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 
zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
regionalnych; w związku z tym apeluje o 
zacieśnienie współpracy między 
regionami, zwłaszcza za pomocą 
programów wymiany, inicjatyw 
szkoleniowych i wymiany najlepszych 
praktyk;

Or. pt

Poprawka 35
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6 
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 
zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
regionalnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyspieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane i naprawdę 
dostępne różnym regionom oraz że 
partnerstwa te powinny czerpać z 
doświadczenia zdobytego w ramach 
podobnych istniejących inicjatyw 
narodowych i regionalnych;

Or. es

Poprawka 36
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 
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zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
regionalnych;

zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
regionalnych; opowiada się za uściśleniem 
aspektów prawnych partnerstwa oraz 
prawa własności intelektualnej w 
państwach członkowskich, które jeszcze 
nie zajęły się tą kwestią;

Or. ro

Poprawka 37
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 
zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
regionalnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji, które ma 
służyć jako narzędzie integrujące 
zainteresowane strony działające w ramach 
różnych strategii, sektorów i w różnych 
krajach w celu przyśpieszenia innowacji, 
co pozwoli na sprostanie głównym 
wyzwaniom społecznym; zauważa, że 
partnerstwa i instrumenty polityki 
regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być 
lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa 
te powinny czerpać z doświadczenia 
zdobytego w ramach podobnych 
istniejących inicjatyw narodowych i 
regionalnych; wzywa do polepszenia 
dostępu MŚP do wsparcia na rzecz badań 
naukowych i innowacji;

Or. en
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Poprawka 38
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. wspiera projekt przewodni Komisji w 
inicjatywie EUROPA 2020, zakładający 
natychmiastowe przejście w kierunku 
zrównoważonej gospodarki, ograniczenie 
uzależnienia wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania zasobów i energii, redukcję 
emisji szkodliwych dla klimatu, a co za 
tym idzie zapobieganie globalnemu 
ociepleniu; jest zdania, że należy 
przeprowadzić znacznie więcej badań, by 
zmierzyć wpływ polityki z zakresu ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych na 
tworzenie zatrudnienia netto na szczeblu 
regionalnym; wzywa Komisję do 
uczynienia tej dziedziny priorytetem 
ósmego programu ramowego;

Or. en

Poprawka 39
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. uważa, że sprawą zasadniczą jest 
wspieranie rozwoju kultury 
innowacyjności na poziomie regionalnym, 
z jednej strony wśród przedsiębiorców 
młodych ludzi odbywających szkolenia 
zawodowe i pracowników, a z drugiej 
strony wśród partnerów przedsiębiorstw, 
którzy odgrywają pewną rolę w ich 
działalności, takich jak publiczni 
decydenci regionalni, ośrodki badawcze, 
klastry i instytucje finansujące, które 
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często nie znają w wystarczającym stopniu 
zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw 
w swoich regionach, w szczególności 
MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstw i 
zakładów rzemieślniczych;

Or. fr

Poprawka 40
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że należy zmobilizować 
całkowity potencjał innowacyjny regionów 
UE, aby osiągnąć cel strategii Europa 2020 
dotyczący inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także podkreśla, 
że wyzwanie to musi być absolutnym 
priorytetem przyszłej polityki regionalnej.

7. zwraca uwagę, że należy zmobilizować 
całkowity potencjał innowacyjny regionów 
UE, aby osiągnąć cel strategii Europa 2020 
dotyczący inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także podkreśla, 
że wyzwanie to musi być absolutnym 
priorytetem przyszłej polityki regionalnej; 
wzywa przemysł do udziału w 
ekoinnowacjach, jako że przedsiębiorcy 
mają do odegrania bardzo ważną rolę w 
szerszym rozpowszechnianiu tych 
innowacji na szczeblu regionalnym; 
zauważa w związku z tym, że 
informowanie przedsiębiorców poprzez 
przedstawianie nowych możliwości 
biznesowych będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla powodzenia strategii 
mającej na celu rozwój gospodarki 
efektywnie wykorzystującej zasoby oraz 
zrównoważonych gałęzi przemysłu.

Or. en
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Poprawka 41
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że należy zmobilizować 
całkowity potencjał innowacyjny regionów 
UE, aby osiągnąć cel strategii Europa 2020 
dotyczący inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także podkreśla, 
że wyzwanie to musi być absolutnym 
priorytetem przyszłej polityki regionalnej.

7. zwraca uwagę, że należy zmobilizować 
całkowity potencjał innowacyjny regionów 
UE, bez czego nie będzie można osiągnąć 
celu strategii „Europa 2020” dotyczącego
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, a 
także podkreśla, że wyzwanie to musi być 
absolutnym priorytetem przyszłej polityki 
regionalnej.

Or. es

Poprawka 42
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że należy zmobilizować 
całkowity potencjał innowacyjny regionów 
UE, aby osiągnąć cel strategii Europa 2020 
dotyczący inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także podkreśla, 
że wyzwanie to musi być absolutnym 
priorytetem przyszłej polityki regionalnej.

7. zwraca uwagę, że należy zmobilizować 
całkowity potencjał innowacyjny regionów 
UE, aby osiągnąć cel strategii Europa 2020 
dotyczący inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także podkreśla, 
że wyzwanie to musi być absolutnym 
priorytetem przyszłej polityki regionalnej; 
takie sformułowanie priorytetów dotyczy 
wszystkich celów polityki regionalnej, w 
szczególności celu „Regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie” oraz 
europejskiej współpracy transnarodowej;
należy zagwarantować konkurencyjność 
Europy w świetle standardów światowych;

Or. en
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