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Poprawka 1
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji; 
wzywa Komisję, aby przedstawiła, w jaki 
konkretnie sposób miałoby to przebiegać;

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji; 
wzywa Komisję, aby zapewniła 
komplementarność;

Or. en

Poprawka 2
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji; 
wzywa Komisję, aby przedstawiła, w jaki 
konkretnie sposób miałoby to przebiegać;

1. podkreśla potrzebę lepszej koordynacji 
między przyszłymi wspólnymi ramami 
strategicznymi polityki regionalnej a 
przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji w 
celu wzmocnienia europejskich cyklów 
innowacji; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła, w jaki konkretnie sposób 
miałoby to przebiegać; zwraca się do 
państw członkowskich, aby zwracały 
uwagę na wdrażanie tych strategii na 
szczeblu krajowym i regionalnym, 
szczególnie jeżeli odpowiedzialność za 
różne fundusze unijne ponoszą różne 
ministerstwa i organy krajowe, w celu 
osiągnięcia lepszej komplementarności 
programów;

Or. en
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Poprawka 3
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji; 
wzywa Komisję, aby przedstawiła, w jaki 
konkretnie sposób miałoby to przebiegać;

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji, 
powtarza, że takim skoordynowanym 
działaniom muszą towarzyszyć wysiłki na 
rzecz większego zaangażowania władz 
regionalnych i lokalnych w tworzenie i 
wykonanie tych strategii oraz lepsze 
dostosowanie priorytetów do konkretnych 
potrzeb każdego regionu; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła, w jaki konkretnie sposób 
miałoby to przebiegać;

Or. es

Poprawka 4
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji; 
wzywa Komisję, aby przedstawiła, w jaki 
konkretnie sposób miałoby to przebiegać;

1. podkreśla znaczenie polityki spójności 
dla rozwijania badań naukowych i 
innowacyjności w regionach; dostrzega 
potrzebę wzmocnionej koordynacji między 
przyszłymi wspólnymi ramami 
strategicznymi polityki regionalnej a 
przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji; 
wzywa Komisję, aby przedstawiła, w jaki 
konkretnie sposób miałoby to przebiegać;
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Or. lt

Poprawka 5
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji; 
wzywa Komisję, aby przedstawiła, w jaki 
konkretnie sposób miałoby to przebiegać;

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji, 
zgodnie z zasadami i celami strategii 
„Europa 2020” oraz inicjatywy 
przewodniej „Unia innowacji”; wzywa 
Komisję, aby przedstawiła, w jaki 
konkretnie sposób miałoby to przebiegać;

Or. pt

Poprawka 6
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji między przyszłymi wspólnymi 
ramami strategicznymi polityki regionalnej 
a przyszłą wspólną strategią na rzecz 
programu badań naukowych i innowacji; 
wzywa Komisję, aby przedstawiła, w jaki 
konkretnie sposób miałoby to przebiegać;

1. podkreśla potrzebę wzmocnionej 
koordynacji i synergii między przyszłymi 
wspólnymi ramami strategicznymi polityki 
regionalnej a przyszłą wspólną strategią na 
rzecz programu badań naukowych i 
innowacji; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła, w jaki konkretnie sposób 
miałoby to przebiegać;

Or. fr
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Poprawka 7
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że regionalne wsparcie dla 
innowacji, badań naukowych i 
przedsiębiorczości w uzasadniony sposób 
zyskało na znaczeniu w ostatnich 
dekadach; stwierdza, że podczas obecnego 
okresu programowania ok. 25% całości 
środków z funduszy strukturalnych 
zostało przeznaczone na takie wsparcie i 
uważa, że w świetle celów UE 2020, taki 
udział należy co najmniej utrzymać – gdyż 
silna polityka regionalna o odpowiednim 
poziomie zasobów jest w tym celu 
podstawowym wymogiem; jest ponadto 
zdania, że należy nie szczędzić wysiłków, 
aby napływ środków do regionów był 
skuteczniejszy;

Or. de

Poprawka 8
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina w związku z tym o 
możliwościach związanych z polityką 
regionalną dla utworzenia synergii 
zapewniających powodzenie ogólnej 
polityki badań naukowych;

Or. es
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Poprawka 9
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że w fazie, gdy dostępne są 
ograniczone środki finansowe, kluczowe 
jest przeznaczenie środków na 
inteligentnie wyselekcjonowane priorytety 
w regionach, tak aby osiągnąć masę 
krytyczną;

Or. de

Poprawka 10
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych;

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był wiążący dla wszystkich regionów 
objętych celami, co musi znaleźć również 
odzwierciedlenie w przyznawanych 
środkach finansowych; przypomina 
jednak, że samo przyjęcie za cel 
zwiększenia środków na finansowanie 
badań naukowych, rozwoju i innowacji 
nie przyniesie skutków, o ile środkom tym 
nie będzie towarzyszyć całościowy rozwój 
strukturalny społeczeństw;

Or. en

Poprawka 11
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych;

2. przypomina, że badania naukowe i 
innowacje stanowią zasadniczą siłę 
napędową, jeżeli Europa ma odpowiedzieć 
na wyzwania oraz utrzymać i wzmocnić 
swoją pozycję konkurencyjną w ramach 
globalizacji; apeluje, by w związku z 
przyszłym ukierunkowaniem polityki 
spójności na strategię UE 2020 priorytet 
„Innowacje” był dla regionów wiążący, co 
musi znaleźć również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych; 

Or. ro

Poprawka 12
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych;

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych; 
podkreśla, że najważniejsze wyzwanie dla 
UE, państw członkowskich i regionów 
stanowi stworzenie synergii między 
różnymi instrumentami finansowania 
badań naukowych i innowacji zarówno w 
sektorze publicznym, jak i prywatnym, aby 
wspierać innowacje w społeczeństwie 
opartym na partnerstwach „publiczno-
prywatno-ludzkich” w kontekście 
realizacji celów strategii „Europa 2020”;

Or. ro



AM\871588PL.doc 9/38 PE467.320v01-00

PL

Poprawka 13
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych;

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych, 
uważa, że w ten sposób osiągnięte zostaną 
szeroko popierane cele strategii Europa 
2020, które obejmują inteligentny i 
zrównoważony rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu, oparty na 
badaniach naukowych i innowacji jako 
kluczowych czynnikach dobrobytu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. lt

Poprawka 14
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych;

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 między innymi priorytet 
„Innowacje” był dla regionów wiążący, co 
musi znaleźć również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych;

Or. en
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Poprawka 15
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych środkach finansowych;

2. apeluje, by w związku z przyszłym 
ukierunkowaniem polityki spójności na 
strategię UE 2020 priorytet „Innowacje” 
był dla regionów wiążący, co musi znaleźć 
również odzwierciedlenie w 
przyznawanych na wszystkich szczeblach
środkach finansowych;

Or. ro

Poprawka 16
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do przedstawienia 
dalszych alternatywnych bodźców 
dotyczących wykorzystania środków z 
funduszy strukturalnych w dziedzinie 
innowacji;

Or. de

Poprawka 17
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że regiony powinny stanowić 
poligon doświadczalny działania 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
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Technologii i „żywych laboratoriów”, a 
zatem władze lokalne i regionalne 
powinny zainwestować więcej w rozwój 
regionalny i odgrywać aktywną rolę we 
wdrażaniu polityki w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji;

Or. lt

Poprawka 18
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności oraz aby w 
ramach tych strategii określiły w jaki 
sposób można wykorzystać w praktyce z 
korzyścią dla regionów synergię między 
wsparciem z funduszy strukturalnych a 
przyszłymi programami badań naukowych 
i innowacji;

Or. de

Poprawka 19
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron i w 
sposób przyczyniający się do tworzenia 
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komplementarności regionów; regionalnych centrów doskonałości; 
podkreśla, że należy zoptymalizować 
współpracę terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów zmierzającej 
do poprawy międzynarodowej 
konkurencyjności;

Or. pt

Poprawka 20
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; wzywa w 
związku z tym Komisję do sprzyjania 
koordynacji unijnych programów i 
funduszy badawczych z funduszami 
strukturalnymi i funduszem spójności; 
podkreśla, że należy zoptymalizować 
współpracę terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

Or. es

Poprawka 21
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności oparte na 
regionalnych kompetencjach i zasobach; 



AM\871588PL.doc 13/38 PE467.320v01-00

PL

terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

podkreśla, że należy zoptymalizować 
współpracę terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

Or. en

Poprawka 22
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów; zaleca 
przyjęcie na szczeblu lokalnym oddolnego 
podejścia do innowacji; podkreśla 
potrzebę rozwijania partnerstw między 
władzami lokalnymi i regionalnymi a 
ośrodkami badawczymi w celu znalezienia 
wykonalnych rozwiązań w dziedzinie 
rozwoju; uważa, że władze lokalne i 
regionalne należy zachęcać do innowacji, 
szczególnie przy pomocy inicjatyw takich 
jak „regiony wiedzy”, „żywe laboratoria” i 
„inteligentne miasta”;

Or. ro

Poprawka 23
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
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koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów; uważa, że 
badania naukowe powinny być lepiej 
powiązane z innowacjami oraz że UE 
powinna zerwać z tradycyjnym podziałem 
na odrębne zagadnienia i skupić się raczej 
na wyzwaniach i na wynikach, jakie 
należy osiągnąć, ściślej wiążąc 
finansowanie badań naukowych i 
innowacji z naszymi celami politycznymi 
oraz że równie istotne jest opracowanie 
uproszczonego zbioru instrumentów i 
zasad, przy jednoczesnym pozostawieniu 
marginesu swobody tam, gdzie konieczna 
jest elastyczność;

Or. lt

Poprawka 24
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów; wzywa 
państwa członkowskie do wspierania 
takich działań ze strony regionów i 
utworzenia ram niezbędnych do realizacji 
takich strategii;

Or. ro
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Poprawka 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów, wzywa 
zatem do lepszej współpracy i koordynacji 
działania władz lokalnych, regionalnych, 
krajowych i europejskich;

Or. en

Poprawka 26
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów;

3. wzywa regiony, aby zgodnie z 
koncepcją „inteligentnej specjalizacji” 
opracowały dostosowane do warunków 
strategie innowacyjności; podkreśla, że 
należy zoptymalizować współpracę 
terytorialną w celu zwiększenia 
komplementarności regionów oraz w 
kontekście kryteriów równowagi 
środowiska;

Or. it

Poprawka 27
Hermann Winkler
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Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaleca jednocześnie, aby regiony 
poddały szczerej analizie zwłaszcza swoje 
silne i słabe strony oraz przyjęły 
realistyczne cele, by z jednej strony 
rozwinąć swoje obecne atuty (przewagę 
konkurencyjną), aby utworzyć silne, 
konkurencyjne klastry międzynarodowe, a 
także dorównać innym regionom 
wzmacniając w ten sposób gospodarkę 
regionalną;

Or. de

Poprawka 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o większe zaangażowanie na 
szczeblu międzyrządowym w ramach 
inicjatyw w zakresie wspólnego 
planowania oraz Interreg III B, gdyż 
zacieśnia ono współpracę w dziedzinie 
badań, rozwoju i innowacji na terenie 
Europy, również w celu zwiększenia 
udziału i lepszego zaangażowania państw 
członkowskich we wszystkie europejskie 
programy badawcze;

Or. en

Poprawka 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3а. uważa, że programy badań naukowych 
i innowacji mają istotny wkład w politykę 
spójności i podkreśla, że należy dalej 
rozwijać możliwości współpracy 
transgranicznej w tej dziedzinie; 
podkreśla, że współpraca 
makroregionalna pełni przydatną funkcję 
wobec znajdowania wspólnych rozwiązań 
naukowych, technologicznych i 
innowacyjnych wspólnych problemów 
regionalnych;

Or. bg

Poprawka 30
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla jednak, że poza 
zainteresowaniem poszczególnych 
regionów wzrostem gospodarczym, cała 
UE powinna stanowić obszar innowacji, 
co oznacza uzupełnianie się regionów; 
wzywa w związku z tym regiony do ścisłej 
współpracy przy sporządzaniu strategii 
badań naukowych i innowacji; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie 
Komisji, która może udzielić regionom 
cennych wskazówek i powinna upewnić 
się o wysokiej jakości strategii, z 
poszanowaniem zasady pomocniczości;

Or. de

Poprawka 31
Hermann Winkler
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Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że podstawowym wymogiem 
takiej zintegrowanej strategii prowadzącej 
do synergii wobec wszystkich 
zaangażowanych władz jest znajomość 
wszelkich możliwości finansowania; 
stwierdza, że gromadzenie takich 
informacji jest również finansowane z 
funduszy strukturalnych;

Or. de

Poprawka 32
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie;

4. przypomina, że innowacje, których 
koncepcja ma szeroki zakres, powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką i dotyczą produktów, procesów i 
usług, jak również systemów i struktur 
organizacyjnych; jako konieczne 
uzupełnienie doskonałości badań 
technologicznych zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej po 
pierwsze na rozwoju regionalnych 
centrów doskonałości, głównie 
uniwersytetów i ośrodków badawczych i 
po drugie na wspieraniu zastosowań, tj. 
wspieraniu przedsiębiorstw, w 
szczególności małych i średnich, które są 
innowacyjne w oferowanych usługach i 
procesach, oraz zwiększaniu transferów 
technologii i wymiany wiedzy fachowej;

Or. de
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Poprawka 33
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie;

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
wprowadzaniem na rynek; jako konieczne 
uzupełnienie doskonałości badań zaleca 
zatem skoncentrowanie pomocy 
regionalnej również na wspieraniu 
zastosowań w kontekście równowagi z 
podstawowymi badaniami, tak aby 
przedsiębiorstwa mogły wspierać i 
przyswoić sobie innowacyjne technologie;

Or. es

Poprawka 34
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie;

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką, gdyż interakcja powoduje około 
19/20 innowacji (popyt i innowacje 
zorientowane na użytkownika); podkreśla 
z tego powodu rosnącą potrzebę tworzenia 
sieci i powiązań na rzecz innowacji, gdyż 
wzmacniają one znaczenie regionalnych 
systemów innowacji; jako konieczne 
uzupełnienie doskonałości badań zaleca 
zatem skoncentrowanie pomocy 
regionalnej na wspieraniu zastosowań bez 
hamowania przy tym rozwoju potencjału 
badań, tak aby przede wszystkim 
przedsiębiorstwa mogły przyswoić sobie 
innowacyjne technologie;
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Or. en

Poprawka 35
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie;

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie; ma świadomość rozbieżności 
między nową wiedzą badawczą a jej 
stosowaniem w praktyce na podstawowym 
poziomie; wzywa do zastosowania 
konkretnych środków w kontekście 
instrumentów polityki regionalnej 
zmierzających do przekształcenia wyników 
badań w innowacje o charakterze 
dostosowanym do poziomu lokalnego i 
regionalnego oraz do możliwości 
zastosowania w całej Europie;

Or. ro

Poprawka 36
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
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skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie;

skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie; zaleca rozwijanie korzystnych 
dla ogółu inicjatyw w terenie o 
zastosowaniach praktycznych;

Or. ro

Poprawka 37
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że innowacje powstają
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie;

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie; uważa ponadto, że należy 
podjąć kroki zmierzające do promowania 
rozwoju na dużą skalę rosnącej liczby 
projektów pilotażowych;

Or. it

Poprawka 38
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że innowacje powstają 4. przypomina, że innowacje powstają 
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przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie;

przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa, a 
w szczególności MŚP, mogły przyswoić 
sobie innowacyjne technologie;

Or. es

Poprawka 39
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką; jako konieczne uzupełnienie 
doskonałości badań zaleca zatem 
skoncentrowanie pomocy regionalnej na 
wspieraniu zastosowań bez hamowania 
przy tym rozwoju potencjału badań, tak 
aby przede wszystkim przedsiębiorstwa 
mogły przyswoić sobie innowacyjne 
technologie;

4. przypomina, że innowacje powstają 
przede wszystkim na styku teorii z 
praktyką i z rynkiem; jako konieczne 
uzupełnienie doskonałości badań zaleca 
zatem skoncentrowanie pomocy 
regionalnej na wspieraniu zastosowań bez 
hamowania przy tym rozwoju potencjału 
badań, tak aby przede wszystkim 
przedsiębiorstwa mogły przyswoić sobie 
innowacyjne technologie;

Or. pt

Poprawka 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. pragnie utworzenia planu działania –
tzw. „schodów do doskonałości” – w celu 
realizacji infrastruktury badawczej w 
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ramach Funduszu Spójności i EFRR; 
pragnie zwiększenia udziału tych państw 
w kolejnym wspólnotowym programie 
ramowym badań i innowacji;

Or. en

Poprawka 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4а. zwraca uwagę na potrzebę większej 
ciągłości w finansowaniu projektów 
badawczych i innowacji oraz dalszego 
finansowania w celu upowszechniania 
wyników takich projektów i wprowadzania 
ich na rynek; odnotowuje znaczenie 
ściślejszej współpracy w tym względzie 
między różnymi programami europejskimi 
i krajowymi a funduszami strukturalnymi;

Or. bg

Poprawka 42
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
pojęcia tzw. schodów do doskonałości, z 
którą musi się wiązać poprawa 
regionalnych sieci instytutów badawczych, 
uniwersytetów, MŚP i innych 
odpowiednich zainteresowanych 
podmiotów w celu tworzenia klastrów, 
regionalnych platform technologicznych i 
centrów doskonałości wspierających 
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udział takich sieci w projektach 
współpracy unijnej oraz w programach 
badań naukowych i innowacji;

Or. de

Poprawka 43
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że za pośrednictwem 
funduszu spójności ok. 86 mld euro, 25% 
całego budżetu spójności, zostało 
przeznaczone na innowacje; wyraża 
ubolewanie, że tylko ułamek tych środków 
wykorzystano skutecznie i zgodnie z 
przeznaczeniem; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie analizy, czy innowacje 
(np. ukierunkowane na użytkownika) 
finansowane z funduszu spójności 
mogłyby uzyskać prestiż podobny do 
obecnych programów ramowych, aby 
środki te były bardziej interesujące i 
widoczne dla podmiotów;

Or. en

Poprawka 44
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że badania i innowacje 
odgrywają podstawową rolę i powodują 
bardziej zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich, wspierają dobrobyt 
społeczeństwa oraz opierają się na 
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równowadze dla środowiska i 
społeczeństwa oraz na efektywności 
energetycznej; zaleca zatem, aby wsparcie 
regionalne promowało realizację tego 
celu;

Or. es

Poprawka 45
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do wzmocnienia finansowania 
priorytetowego rozwoju koncepcji trójkąta 
wiedzy i „żywych laboratoriów” w związku 
ze znaczeniem Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii we wdrażaniu 
nowych koncepcji oraz w celu 
stymulowania innowacji na szczeblu 
lokalnym i regionalnym;

Or. lt

Poprawka 46
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji regionalne wsparcie dla 
innowacji powinno być ukierunkowane na 
małe i średnie przedsiębiorstwa; podkreśla 
w związku z tym wartość dodaną polityki 
spójności, która zwiększa innowacyjność 
regionalnych MŚP działających w 
tradycyjnych obszarach dzięki lepszemu 
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dostępowi do badań nastawionych na 
zastosowania praktyczne, transfer 
technologii i innowacji, jak również na 
internacjonalizację lub wspieranie 
przedsiębiorczości przy pomocy szeregu 
usług doradczych i łatwo dostępnej 
pomocy;

Or. de

Poprawka 47
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji, gdyż są one głównym 
źródłem zatrudnienia w UE, polityka 
spójności powinna ułatwiać dostęp MŚP 
do środków i zmniejszyć biurokrację, 
która nadmiernie obciąża beneficjentów;

Or. es

Poprawka 48
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
szczególnie przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

Or. it
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Poprawka 49
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez rozwój lokalny i 
regionalny lub wspieranie 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 50
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. podkreśla, że MŚP są ważne dla 
rozwoju regionalnego w UE i 
konkurencyjności przemysłowej całej 
Unii; uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości, przez 
zmniejszanie barier administracyjnych i 
tworzenie otwartych, łatwych i szybkich 
systemów wdrożeniowych, które zachęcą 
MŚP do otwarcia na nowe możliwości;

Or. lt
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Poprawka 51
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości; uważa, że 
przedsiębiorstwa należy zachęcać do 
innowacji dzięki pełniejszemu 
wykorzystaniu dostępnych środków 
regionalnych; sprzyja inicjatywom 
wprowadzania pojedynczych punktów 
kontaktowych w formie centrów 
udzielających pod jednym dachem 
przydatnych informacji MŚP, 
uniwersytetom, ośrodkom badawczym, 
władzom lokalnym i innym potencjalnym 
beneficjentom środków na badania i 
innowacje pozyskiwanych ze źródeł 
unijnych, krajowych i lokalnych;

Or. ro

Poprawka 52
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości, przy czym 
rozwój kompetencji powinien stanowić 
priorytet absolutny, a wzmacnianie i 
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rozpowszechnianie różnego rodzaju 
zdolności inicjatywy i przedsiębiorczości –
priorytet horyzontalny;

Or. pt

Poprawka 53
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości, wspieranie 
kultury innowacyjności i transferu 
technologii w odniesieniu do innych 
organów będących członkami systemu 
naukowego i technologicznego;

Or. pt

Poprawka 54
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości; wzywa do 
większej elastyczności programów 
finansowania celem włączenia MŚP;
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Or. ro

Poprawka 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości;

5. uważa, że w związku z potrzebą 
poprawy udziału MŚP we wspieraniu 
badań i innowacji istnieje konieczność 
ukierunkowania na nie polityki spójności, 
na przykład przez internacjonalizację lub 
wspieranie przedsiębiorczości, podkreśla z 
tego względu, że wspólnota wiedzy i 
innowacji powinna bardziej 
skoncentrować się na udziale MŚP;

Or. en

Poprawka 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. pragnie kontynuacji i wzmocnienia 
„regionów doskonałości” sprzyjających 
dla wymiaru terytorialnego badań i 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5а. podkreśla, że w interesie spójności i 
poprawy konkurencyjności gospodarki 
europejskiej, należy podjąć środki (m.in. 
uproszczone procedury i lepsze 
informowanie) zmierzające do poprawy 
dostępu MŚP do badań naukowych i 
innowacji, szczególnie dla przedsiębiorstw 
działających w najmniej rozwiniętych i 
odległych regionach wiejskich;

Or. bg

Poprawka 58
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że poza konwergencją, 
konkurencyjnością regionalną i 
zatrudnieniem, celem europejskiej 
współpracy terytorialnej jest pomoc we 
wzmocnieniu regionalnej polityki 
gospodarczej, szczególnie dzięki 
zacieśnieniu współpracy między 
regionami, skoncentrowanej na 
innowacjach, gospodarce opartej na 
wiedzy i środowisku; uważa, że jest to 
kolejny powód przyjęcia z zadowoleniem 
planów zwiększenia środków 
przeznaczonych na współpracę 
terytorialną; 

Or. de

Poprawka 59
Alain Cadec
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Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że liczba przedsiębiorstw 
biorących udział w kolejnym programie 
ramowym powinna być wyższa; jest 
zdania, że utworzenie dostępnego i 
przejrzystego systemu ułatwiłoby autorom 
projektów udział w programach UE;

Or. fr

Poprawka 60
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów;

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów; uznaje 
zasadność zarówno centralnego 
zarządzania 7PR i CIP, jak i 
zdecentralizowanego podejścia do 
funduszy strukturalnych; podkreśla 
jednak potrzebę jak największej 
harmonizacji zasad, procedur i metod (na 
przykład kryteriów kwalifikowalności, 
standardowych kosztów jednostkowych i 
globalnych);

Or. de

Poprawka 61
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów;

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do realnych działań na rzecz 
uproszczenia oraz jak największej 
harmonizacji zasad finansowania 
programów, w razie potrzeby 
pozostawiając margines swobody;

Or. en

Poprawka 62
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów;

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów; uważa, że 
zgodnie z obecnymi ogólnymi ramami 
dostosowań budżetowych należy przyjąć 
zobowiązanie optymalizacji funduszy 
dzięki wspieraniu koordynacji 
międzynarodowej między krajowymi i 
regionalnymi agencjami finansującymi w 
celu rozwijania strategicznego planu w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji 
zatwierdzanego na szczeblu europejskim;

Or. es

Poprawka 63
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów;

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów; zaleca 
Komisji podjęcie działań na rzecz 
konsolidacji jednolitego rynku, a w 
szczególności rynku cyfrowego oraz 
finansowania inicjatyw na dużą skalę w 
dziedzinie badań i rozwoju w celu 
światowego wdrażania wyników badań;

Or. ro

Poprawka 64
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów;

6. wzywa Komisję, aby pomimo 
zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów; podkreśla, 
że finansowanie badań naukowych i 
innowacji na szczeblu krajowymi i 
unijnym powinno być bardziej skuteczne i 
wydajne;

Or. lt

Poprawka 65
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, aby pomimo 6. wzywa Komisję, aby pomimo 
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zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów;

zróżnicowanych systemów zarządzania 
dążyła do jak największej harmonizacji 
zasad finansowania programów w oparciu 
o aktywny udział i zaangażowanie 
wszystkich kluczowych podmiotów 
społeczno-ekonomicznych w danym 
regionie;

Or. pt

Poprawka 66
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uznaje nadmierne wymogi 
administracyjne za poważną przeszkodę w 
dążeniu do realizacji celów polityki 
spójności i w związku z tym domaga się 
znacznego uproszczenia procedur 
udzielania dotacji i systemów 
monitorowania;

Or. de

Poprawka 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zwiększenia 
synergii różnych instrumentów i funduszy 
oraz do opracowania wielofunduszowego 
podejścia przy jednoczesnym 
przestrzeganiu konkretnych warunków 
określonych we właściwym 
prawodawstwie;
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Or. en

Poprawka 68
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że programy badawcze i 
innowacyjne są w znacznym stopniu 
elastyczne, co pozwala im dostosować się 
do nowych granic i nowych wyzwań dla 
wiedzy, takich jak badanie dna morskiego 
i dużego potencjału w przypadku Oceanu 
Atlantyckiego;

Or. pt

Poprawka 69
Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. z zadowoleniem przyjmuje ambicje 
Komisji i EBI co do dalszego 
wykorzystania nowoczesnych 
instrumentów finansowania, takich jak 
„fundusze obrotowe” – jako uzupełnienie 
mechanizmów finansowania opartych na 
podziale ryzyka – w celu większego 
przyciągnięcia inwestorów prywatnych i 
skuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych funduszy publicznych; 
wyraźnie zaleca, aby zainteresowane 
podmioty w regionach korzystały z tych 
możliwości;

Or. de
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Poprawka 70
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o zbadanie, czy
legalizacja finansowania z różnych źródeł 
oraz rozszerzenie finansowania 
krzyżowego są celowe.

7. zwraca się do Komisji o zbadanie, czy 
rozszerzenie finansowania krzyżowego w 
ramach funduszy strukturalnych jest 
celowe.

Or. en

Poprawka 71
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o zbadanie, czy 
legalizacja finansowania z różnych źródeł 
oraz rozszerzenie finansowania 
krzyżowego są celowe.

7. zwraca się do Komisji o zbadanie 
kwestii związanych z finansowaniem z 
różnych źródeł oraz rozszerzenie 
finansowania krzyżowego.

Or. es

Poprawka 72
Jean-Paul Besset

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję, aby zrównoważony 
rozwój znalazł odzwierciedlenie w 
przyznawaniu funduszy na tworzenie 
zielonych miejsc pracy, wspieranie 
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz 
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zapewnienie dobrobytu w regionach 
europejskich; wzywa Komisję do 
ekologicznego nastawienia badań 
naukowych i innowacji;

Or. en

Poprawka 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do wyraźnej koordynacji 
obecnych i nowych inicjatyw w ramach 
strategii UE 2020.

Or. en


