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KRÓTKIE UZASADNIENIE (w języku angielskim)

The proposed Competitiveness and Innovation Framework Programme aims at bringing 
together into a common framework existing specific Community support programmes and 
relevant parts of other Community programmes in fields critical to boosting European 
productivity, innovation capacity and sustainable growth, while addressing complementary 
environmental concerns. 

Your draftsman welcomes this initiative to bring greater coherence and synergy between the 
relevant Community programmes and instruments.  

The Framework Programme is to run from 2007 until 2013 with a budget of EUR 4,21 billion. 
It will comprise 3 sub-programmes:

• the Entrepreneurship and Innovation Programme,
• the ICT (information and communication technology) Policy Support Programme,
• the Intelligent Energy - Europe Programme.

Your draftsman recognises the important role played by the SMEs in the EU economy. 
Therefore, he welcomes the fact that SMEs are at the core of the new Programme and 
strategy.

The specific programmes and instruments should facilitate adjustment of companies to 
structural change, encourage a favourable for entrepreneurship and enterprise cooperation, 
with particular attention to SMEs, and foster better exploitation of the innovative potential of 
enterprises.

The Community must also equip itself with a sound analytical basis to support policy making 
in the fields of SMEs, entrepreneurship, innovation and competitiveness in industrial sectors. 
Such a basis should add value to the information available at national level in these fields. 

The Community should provide for the common development of competitiveness strategies 
for industrial and service sectors. The Community should also promote best practices in 
relation to an entrepreneurial environment and culture, including corporate social 
responsibility and equal gender opportunity, and to promote the emergence of young 
entrepreneurs.

The Entrepreneurship and Innovation programme should respond to the changing financing 
needs of SMEs, including the need for proximity financing and their adaptation to the new 
financial environment whilst avoiding market distortions.

Your draftsperson has suggested some amendments to the Commission proposal, mainly 
introducing employment and social policy elements.
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

(2) Aby przyczynić się do zwiększenia
konkurencyjności i możliwości 
innowacyjnych we Wspólnocie, do rozwoju 
społeczeństwa wiedzy oraz do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
harmonijnym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (zwany dalej 
„programem ramowym”).

(2) Aby przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności dla realizacji lizbońskiego 
celu pełnego zatrudnienia i możliwości 
innowacyjnych we Wspólnocie, które 
przyczynią się do społecznego postępu i 
spójności społecznej, do rozwoju 
społeczeństwa wiedzy oraz do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
harmonijnym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (zwany dalej 
„programem ramowym”).

Uzasadnienie

Za wspieraniem konkurencyjności i innowacji we Wspólnocie przemawia właśnie to, że 
końcowymi beneficjentami pozytywnych wyników w tych dziedzinach będą sami obywatele 
Unii Europejskiej, a w szczególności pracownicy. Dlatego ostatecznym celem działań 
inicjowanych w ramach programu ramowego jest doprowadzenie do pełnego zatrudnienia, 
jak przewidziano w Strategii Lizbońskiej.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 3

(3) Jest to zgodne z przedstawionym na 
wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej 
komunikatem Komisji „Wspólne działania 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia – Nowy początek strategii 
lizbońskiej”, domagającym się działań, które 
zapewnią wzrost i konkurencyjność oraz 

(3) Jest to zgodne z przedstawionym na 
wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej 
komunikatem Komisji „Wspólne działania 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia – Nowy początek strategii 
lizbońskiej”, domagającym się działań, które 
zapewnią zrównoważony wzrost 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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sprawią, że Europa stanie się bardziej 
atrakcyjnym miejscem do inwestowania i 
pracy, oraz przypominającym, że konieczne 
jest pobudzanie przedsiębiorczości, 
przyciąganie wystarczającego kapitału 
podwyższonego ryzyka dla rozpoczynania 
działalności gospodarczej oraz utrzymanie 
silnej europejskiej bazy przemysłowej, przy 
jednoczesnym wspieraniu innowacji, 
zwłaszcza innowacji ekologicznych 
(wykorzystujących technologie dla 
środowiska lub z nimi związanych), 
wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT) oraz 
zrównoważonego wykorzystania zasobów. 
Podczas gdy konkurencyjność jest w dużej 
mierze zapewniana przez aktywne 
przedsiębiorstwa działające na otwartych, 
opartych na zasadach konkurencji rynkach, 
oraz wspierana przez właściwe warunki 
ramowe, w szczególności przez ramy 
prawne przyjazne innowacjom, 
finansowanie przez Wspólnotę odgrywa rolę 
w zwiększeniu wsparcia i zapewnieniu 
uzupełniającego finansowania w sytuacjach, 
w których zawodzi rynek.

gospodarczy i konkurencyjność oraz 
sprawią, że Europa stanie się bardziej 
atrakcyjnym miejscem do inwestowania i 
pracy, oraz przypominającym, że konieczne 
jest pobudzanie przedsiębiorczości, 
przyciąganie wystarczającego kapitału 
podwyższonego ryzyka dla rozpoczynania 
działalności gospodarczej oraz zwiększenie 
ilości miejsc pracy i poprawa ich jakości 
oraz utrzymanie silnej europejskiej bazy
przemysłowej, przy jednoczesnym 
wspieraniu innowacji, zwłaszcza innowacji 
ekologicznych (wykorzystujących 
technologie dla środowiska lub z nimi 
związanych), wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
oraz zrównoważonego wykorzystania 
zasobów. Podczas gdy konkurencyjność jest 
w dużej mierze zapewniana przez aktywne 
przedsiębiorstwa działające na otwartych, 
opartych na zasadach konkurencji rynkach, 
oraz wspierana przez właściwe warunki 
ramowe, w szczególności przez ramy 
prawne przyjazne innowacjom, przez 
wykwalifikowaną siłę roboczą oraz socjalną 
spójność Europy, finansowanie przez 
Wspólnotę odgrywa rolę w zwiększeniu 
wsparcia i zapewnieniu uzupełniającego 
finansowania w sytuacjach, w których 
zawodzi rynek.

Uzasadnienie

Utworzenie większej liczby przedsiębiorstw i umocnienie ducha przedsiębiorczości może i z 
pewnością przyczyni się nie tylko do zwiększenia liczby miejsc pracy na rynku, lecz także do 
poprawy jakości już istniejących miejsc pracy.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10

(10) W celu zapewnienia, że finansowanie 
ograniczone jest do sytuacji, w których 
zawodzi rynek, oraz dla uniknięcia zakłóceń 
w funkcjonowaniu rynku, finansowanie ze 
środków programu ramowego powinno 
odpowiadać przepisom Wspólnoty 
dotyczącym pomocy państwa i związanym z 

(10) W celu zapewnienia, że finansowanie 
ograniczone jest do sytuacji, w których 
zawodzi rynek, w tym, gdy zawodzi rynek 
pracy, oraz dla uniknięcia zakłóceń w 
funkcjonowaniu rynku, które mogą, między 
innymi, doprowadzić do dalszego wzrostu 
bezrobocia, finansowanie ze środków 
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nimi instrumentom oraz obowiązującej 
wspólnotowej definicji MŚP.

programu ramowego powinno odpowiadać 
przepisom Wspólnoty dotyczącym pomocy 
państwa i związanym z nimi instrumentom 
oraz obowiązującej wspólnotowej definicji 
MŚP.

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma nie tylko funkcjonowanie rynku towarowego i finansowego. Ważny jest 
także rynek pracy, który wymaga odpowiedniego zainteresowania ze strony Wspólnoty oraz 
jej finansowej interwencji, jeżeli w świetle szczególnych trudności interwencja taka zostanie 
uznana za konieczną.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 12

(12) Program ramowy i programy 
szczegółowe powinny być regularnie 
monitorowane i oceniane, co pozwoli na ich 
ewentualne dostosowanie.

(12) Program ramowy i programy 
szczegółowe powinny być regularnie 
monitorowane. W tym celu Komisja 
opracowuje roczne sprawozdanie z
wykonania każdego programu 
szczegółowego w odniesieniu do wykonania 
finansowego, wyników i konsekwencji. 
Program ramowy oraz programy 
szczegółowe będą oceniane, co pozwoli na 
ich ewentualne dostosowanie.

Uzasadnienie

This amendment aims at clarifying to a limited extent the way in which the programmes will 
be monitored and evaluated. The text of this recital is too vague.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 18

(18) Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) 
jest wyspecjalizowaną instytucją Wspólnoty, 
która zapewnia kapitał podwyższonego 
ryzyka oraz poręczenia dla MŚP. Przyczynia 
się on do osiągnięcia celów Wspólnoty: 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
innowacji, wzrostu, zatrudnienia oraz 
wspierania ducha przedsiębiorczości. EFI 
zapewnia wymaganą ciągłość w zarządzaniu 
programami Wspólnoty i zebrał w tej 
dziedzinie rozległe doświadczenia. 

(18) Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) 
jest wyspecjalizowaną instytucją Wspólnoty, 
która zapewnia kapitał podwyższonego 
ryzyka oraz poręczenia dla MŚP. Przyczynia 
się on do osiągnięcia celów Wspólnoty: 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
innowacji, wzrostu, zatrudnienia oraz 
wspierania ducha przedsiębiorczości. EFI 
zapewnia wymaganą ciągłość w zarządzaniu 
programami Wspólnoty i zebrał w tej 
dziedzinie rozległe doświadczenia. 
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Zarządzanie przez EFI w imieniu Komisji 
instrumentami finansowymi Wspólnoty dla 
MŚP uznane zostało w niezależnych 
ocenach za rozwiązanie modelowe. EFI 
dysponuje również fachową wiedzą 
potrzebną do wspierania nowych działań 
inicjowanych przez Państwa Członkowskie 
w oparciu o partnerstwo publiczno-
prywatne, mających na celu przyciągnięcie 
kapitału wysokiego ryzyka z rynków 
kapitałowych z korzyścią dla małych 
innowacyjnych przedsiębiorstw.

Zarządzanie przez EFI w imieniu Komisji 
instrumentami finansowymi Wspólnoty dla 
MŚP uznane zostało w niezależnych 
ocenach za rozwiązanie modelowe. EFI 
dysponuje również fachową wiedzą 
potrzebną do wspierania nowych działań 
inicjowanych przez Państwa Członkowskie 
w oparciu o partnerstwo publiczno-
prywatne, mających na celu przyciągnięcie 
kapitału wysokiego ryzyka z rynków 
kapitałowych z korzyścią dla małych 
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz 
tworzenie instrumentów 
mikrofinansowania dla elastycznych 
rodzajów przedsiębiorstw prowadzonych 
przez kobiety lub rodziny, wykorzystujących 
innowacyjne formy technologii. Należy 
poprawić widoczność działań EFI 
związanych w szczególności z MŚP.

Uzasadnienie

EIF plays an important role in supporting SMEs, but there is still a lack of visibility of their 
actions amongst the principal interested parties, SMEs.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 20

(20) Usługi wspierające przedsiębiorstwa i 
innowacje odgrywają ważną rolę w 
zapewnieniu dostępu MŚP do informacji 
dotyczących funkcjonowania i możliwości 
wewnętrznego rynku towarów i usług, jak 
również w ponadnarodowym transferze 
innowacji, wiedzy i technologii. Mają też 
one kluczowe znaczenie w ułatwianiu MŚP 
dostępu do informacji o dotyczących ich 
przepisach Wspólnoty, także tych 
planowanych, co pozwala im na 
przygotowanie i dostosowanie się do nich 
przy uniknięciu wysokich kosztów. 
Zewnętrzne oceny podkreśliły konieczność 
wzmocnienia horyzontalnej roli 
europejskich usług wspierających 
przedsiębiorstwa. Dotyczy to 
rozpowszechniania informacji o programach 

(20) Usługi wspierające przedsiębiorstwa i 
innowacje odgrywają ważną rolę w 
zapewnieniu dostępu MŚP do informacji 
dotyczących funkcjonowania i możliwości 
wewnętrznego rynku towarów i usług, jak 
również w ponadnarodowym transferze 
innowacji, wiedzy i technologii. Mają też 
one kluczowe znaczenie w ułatwianiu MŚP 
dostępu do informacji o dotyczących ich 
przepisach Wspólnoty, także tych 
planowanych, w szczególności 
ustawodawstwa socjalnego i z zakresu 
prawa pracy, co pozwala im na 
przygotowanie i dostosowanie się do nich 
przy uniknięciu wysokich kosztów. 
Zewnętrzne oceny podkreśliły konieczność 
wzmocnienia horyzontalnej roli 
europejskich usług wspierających 
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Wspólnoty i wspieranie udziału MŚP w tych 
programach, w szczególności udziału MŚP 
w programie ramowym Wspólnoty w 
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji. Oceny podkreśliły również 
znaczenie ułatwienia wymiany i 
komunikacji między Komisją i MŚP.

przedsiębiorstwa. Dotyczy to 
rozpowszechniania informacji o programach 
Wspólnoty i wspieranie udziału MŚP w tych 
programach, w szczególności udziału MŚP 
w programie ramowym Wspólnoty w 
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji. Oceny podkreśliły również 
znaczenie ułatwienia wymiany i 
komunikacji między Komisją i MŚP.

Uzasadnienie

Labour law and social legislation form an important part of legislation that can be 
burdensome for enterprises, especially SMEs. Therefore, the access to this (future) social 
legislation is of particular importance.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 21

(21) Wspólnota musi stworzyć sobie solidną 
analityczną podstawę, aby wspierać 
kształtowanie polityk w dziedzinach takich 
jak MŚP, przedsiębiorczość, innowacje i 
konkurencyjność w sektorach przemysłu. 
Podstawa ta ma zwiększyć wartość 
informacji dostępnych w tych dziedzinach 
na poziomie krajowym. Wspólnota powinna 
troszczyć się o wspólne rozwijanie strategii 
konkurencyjności dla sektorów przemysłu i 
usług, oraz o wspieranie najlepszych praktyk 
związanych z otoczeniem i kulturą 
przedsiębiorstw, włączając w to społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i 
równouprawnienie płci, a także wspieranie 
młodych przedsiębiorców.

(21) Wspólnota musi stworzyć sobie solidną 
analityczną podstawę, aby wspierać 
kształtowanie polityk w dziedzinach takich 
jak MŚP, przedsiębiorczość, innowacje i 
konkurencyjność w sektorach przemysłu. 
Podstawa ta ma zwiększyć wartość 
informacji dostępnych w tych dziedzinach 
na poziomie krajowym. Wspólnota powinna 
troszczyć się o wspólne rozwijanie strategii 
konkurencyjności dla sektorów przemysłu i
usług oraz o wspieranie najlepszych praktyk 
i korzystanie z doświadczeń związanych z 
otoczeniem przedsiębiorczości, stałe 
podnoszenie poziomu wykształcenia 
pracowników, rozwój kultury 
przedsiębiorczości zarówno wśród
mężczyzn, jak i kobiet, społeczną
odpowiedzialność przedsiębiorstw w 
oparciu o zasadę równych szans i równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie 
szkoleń, zatrudnienia i kształcenia 
ustawicznego.
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Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 22

(22) Na posiedzeniu w dniach 20-21 marca 
2003 r. Rada Europejska nadała innowacji i 
przedsiębiorczości znaczenie priorytetowe 
oraz podkreśliła, że Europa musi uczynić 
więcej dla przekształcania pomysłów w 
rzeczywistą wartość dodaną. Rada wezwała 
do dalszych działań zmierzających do 
stworzenia warunków sprzyjających 
innowacyjności przedsiębiorstw. Linearny 
model innowacji, który zakłada, że badania 
prowadzą bezpośrednio do innowacji, okazał 
się niewystarczający dla wyjaśnienia 
osiągnięć innowacji i dla zaproponowania 
właściwych odpowiedzi w postaci polityki 
na rzecz innowacji. W obliczu faktu, że 
przedsiębiorstwa stanowią jądro procesu 
innowacji, w ramach szczegółowego 
programu na rzecz przedsiębiorczości i 
innowacji należy umieścić środki finansowe 
przeznaczone do pobudzania innowacyjnych 
działań przedsiębiorstw i przekształcania 
innowacji w produkty rynkowe oraz 
stymulujące zarządzanie innowacjami i 
kulturę innowacji. Powinno to zapewnić, że 
innowacje przyczyniają się do wspierania 
konkurencyjności i są praktycznie 
realizowane na poziomie przedsiębiorstw. 
Na posiedzeniu w dniach 25-26 marca 2004 
r. Rada Europejska wskazała, że czyste 
technologie są niezbędne dla pełnego 
wykorzystania synergii między 
przedsiębiorstwem a środowiskiem. 
Wspieranie innowacji ekologicznych, 
obejmujących także innowacyjne czyste 
technologie, może pomóc w wykorzystaniu 
ich potencjału.

(22) Na posiedzeniu w dniach 20-21 marca 
2003 r. Rada Europejska nadała innowacji i 
przedsiębiorczości znaczenie priorytetowe 
oraz podkreśliła, że Europa musi uczynić 
więcej dla przekształcania pomysłów w 
rzeczywistą wartość dodaną. Rada wezwała 
do dalszych działań zmierzających do 
stworzenia warunków sprzyjających 
innowacyjności przedsiębiorstw. Linearny 
model innowacji, który zakłada, że badania 
prowadzą bezpośrednio do innowacji, okazał 
się niewystarczający dla wyjaśnienia 
osiągnięć innowacji i dla zaproponowania 
właściwych odpowiedzi w postaci polityki 
na rzecz innowacji. W obliczu faktu, że 
przedsiębiorstwa i ich pracownicy stanowią 
jądro procesu innowacji, w ramach 
szczegółowego programu na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji należy 
umieścić środki finansowe przeznaczone do 
pobudzania innowacyjnych działań 
przedsiębiorstw, ściślej ukierunkowanego 
uwzględniania przedsiębiorczości, jako 
istotnego pola do działania na wszystkich 
szczeblach kształcenia i przekształcania 
innowacji w produkty rynkowe oraz 
stymulujące zarządzanie innowacjami i 
kulturę innowacji. Powinno to zapewnić, że 
innowacje przyczyniają się do wspierania 
konkurencyjności i są praktycznie 
realizowane na poziomie przedsiębiorstw. 
Na posiedzeniu w dniach 25-26 marca 2004 
r. Rada Europejska wskazała, że czyste 
technologie są niezbędne dla pełnego 
wykorzystania synergii między 
przedsiębiorstwem a środowiskiem. 
Wspieranie innowacji ekologicznych, 
obejmujących także innowacyjne czyste 
technologie, może pomóc w wykorzystaniu 
ich potencjału. Także pracownicy 
przedsiębiorstw na wszystkich szczeblach 
dysponują niewykorzystanym potencjałem i 
olbrzymim zasobem wiedzy, które należy 
wykorzystać na potrzeby zwiększenia 
konkurencyjności i przedsiębiorczości.
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Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 27

(27) Technologie informacyjne i 
komunikacyjne stanowią podstawę 
gospodarki opartej na wiedzy. Przypada na 
nie około połowy wzrostu wydajności w 
nowoczesnych gospodarkach i dostarczają 
one jedyne swoim rodzaju rozwiązania dla 
istotnych wyzwań społecznych. Poprawa 
usług sektora publicznego i użyteczności 
publicznej musi nastąpić w ścisłej 
współpracy z odpowiednimi politykami 
Wspólnoty, na przykład w obszarach 
zdrowia publicznego, edukacji i kształcenia 
zawodowego, środowiska, transportu, 
rozwoju rynku wewnętrznego oraz 
konkurencji.

(27) Technologie informacyjne i 
komunikacyjne stanowią podstawę 
gospodarki opartej na wiedzy. Przypada na 
nie około połowy wzrostu wydajności w 
nowoczesnych gospodarkach i dostarczają 
one jedyne swoim rodzaju rozwiązania dla 
istotnych wyzwań społecznych. Poprawa 
usług sektora publicznego i użyteczności 
publicznej musi nastąpić w ścisłej 
współpracy z odpowiednimi politykami 
Wspólnoty, na przykład w obszarach 
zdrowia publicznego, opieki socjalnej i 
opieki dla osób o szczególnych potrzebach, 
edukacji i kształcenia zawodowego, 
zatrudnienia, środowiska, transportu, 
rozwoju rynku wewnętrznego oraz 
konkurencji.

Uzasadnienie

Ochrona osób o szczególnych potrzebach oraz zatrudnienie są elementem polityk Wspólnoty 
dotyczących sektora publicznego i powszechnych usług socjalnych.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 28

(28) Zastosowanie i możliwie najlepsze 
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań 
opartych na technologiach informacyjnych i 
komunikacyjnych powinno być wspierane, 
w szczególności w usługach użyteczności 
publicznej. Wsparcie Wspólnoty powinno 
także ułatwić koordynację i realizację 
działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego we wszystkich Państwach 
Członkowskich.

(28) Zastosowanie i możliwie najlepsze 
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań 
opartych na technologiach informacyjnych i 
komunikacyjnych powinno być wspierane, 
w szczególności w usługach użyteczności 
publicznej. Wsparcie Wspólnoty powinno 
także ułatwić koordynację i realizację 
działań na rzecz rozwoju otwartego dla 
wszystkich społeczeństwa informacyjnego 
we wszystkich Państwach Członkowskich.

Uzasadnienie

Poprawka uzgadnia treść punktu uzasadnienia z przepisami art. 2, 26 i 29 projektu.
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Poprawka 11
Artykuł 1 ustęp 3

3. Program ramowy nie obejmuje działań 
związanych z badaniami i rozwojem 
technologicznym, które są realizowane 
zgodnie z art. 166 Traktatu.

3. Program ramowy nie obejmuje, ale też nie 
pozostaje w sprzeczności wobec działań 
związanych z badaniami i rozwojem 
technologicznym, które są realizowane 
zgodnie z art. 166 Traktatu.

Uzasadnienie

Wspólnotowe działania w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego z jednej strony oraz 
dotyczące konkurencyjności i innowacji z drugiej strony nie tylko nie powinny nakładać się na 
siebie, lecz stanowić wzajemne uzupełnienie i wzmocnienie, co sprawi, że będą bardziej 
efektywne.

Poprawka 12
Artykuł 2 ustęp 1 litera b a) (nowa)

ba) wspieranie ustawicznego szkolenia i 
kształcenia pracowników;

Uzasadnienie

W warunkach konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki zasadnicze znaczenie ma poziom 
wykształcenia pracowników jako osób o kluczowym znaczeniu dla jej funkcjonowania.

Poprawka 13
Artykuł 6 ustęp 1 litera e)

e) wspólne użytkowanie informacji i
podnoszenie świadomości;

e) wymiana i rozpowszechnianie informacji, 
doświadczeń i najlepszych praktyk oraz
podnoszenie świadomości;

Uzasadnienie

Dla wspierania realizacji programu zasadnicze znaczenie ma promocja, komunikacja i 
wymiana informacji i doświadczeń oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk.

Poprawka 14
Artykuł 10 ustęp 1

1. Niniejszym ustanawia się program na 
rzecz przedsiębiorstw i MŚP, 
przedsiębiorczości, innowacji i 

1. Niniejszym ustanawia się program na 
rzecz przedsiębiorstw i MŚP, 
przedsiębiorczości, innowacji, 
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konkurencyjności przemysłowej (zwany 
dalej „programem na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji”).

upowszechniania wiedzy i konkurencyjności 
przemysłowej (zwany dalej „programem na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji”).

Uzasadnienie

Upowszechnianie wiedzy odgrywa zasadniczą rolę przy podejmowaniu przedsiębiorczych 
inicjatyw i propagowaniu przedsiębiorczości.

Poprawka 15
Artykuł 10 ustęp 2 litera a a) (nowa)

aa) tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy 
w kreatywnych i innowacyjnych sektorach

Uzasadnienie

Jednym z bardzo jasnych i wyraźnych celów programu musi być tworzenie dobrych 
jakościowo miejsc pracy.

Poprawka 16
Artykuł 10 ustęp 2 litera e a) (nowa)

ea) ustawicznego dokształcania i szkolenia 
pracowników

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 2 ust. 1 nowej lit. ba).

Poprawka 17
Artykuł 11 a (nowy)

Artykuł 11a
Miejsca pracy wysokiej jakości w 

kreatywnych i innowacyjnych sektorach
Działania dotyczące wysokiej jakości miejsc 
pracy w kreatywnych i innowacyjnych 
sektorach mogą obejmować:
a) zachęcanie do stosowania dobrych 
praktyk zatrudnienia, w tym 
współuczestnictwa pracowników w 
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zarządzaniu;
b) zachęcanie do wspierania spółdzielni 
oraz przedsiębiorstw gospodarki 
uspołecznionej;
c) propagowanie współpracy i wymiany 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
zatrudnienia i trwałego rozwoju.

Uzasadnienie

Jednym z bardzo jasnych i wyraźnych celów programu musi być tworzenie dobrych 
jakościowo miejsc pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na spółdzielnie i przedsiębiorstwa 
gospodarki uspołecznionej.

Poprawka 18
Artykuł 14 litera a)

a) kształtowanie postaw, umiejętności i 
kultury przedsiębiorczości oraz 
równoważenie ryzyka i korzyści 
wynikających z przedsiębiorczości, w 
szczególności w przypadku młodych 
przedsiębiorców;

a) kształtowanie postaw, umiejętności i 
kultury przedsiębiorczości u pracowników 
na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa
oraz równoważenie ryzyka i korzyści 
wynikających z przedsiębiorczości, w 
szczególności w przypadku młodych 
przedsiębiorców;

Poprawka 19
Artykuł 14 litera c a) (nowa)

ca) propagowanie przedsiębiorczości jako 
istotnego pola do działania na wszystkich 
szczeblach kształcenia. 

Poprawka 20
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15a
Kształcenie i szkolenie pracowników

Działania związane z ustawicznym 
dokształcaniem i szkoleniem pracowników 
mogą obejmować:
a) upowszechnianie wśród pracowników 
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wiedzy o nowych technologiach w formie 
specjalnych seminariów służących 
poprawie ich umiejętności i możliwości;
b) ustawiczne dokształcanie i szkolenie 
pracowników w regularnych odstępach 
czasu, z jednej strony w celu propagowania 
kultury innowacyjności oraz, z drugiej 
strony, w celu stworzenia warunków, w 
których pracownicy podejmują twórcze 
inicjatywy i działania.

Uzasadnienie

Niniejszy nowy artykuł jest naturalną konsekwencją dodania nowego celu programu 
dotyczącego dokształcania i szkolenia pracowników w art. 10 „Ustanowienie i cele”. 
Poprawka wymienia środki służące realizacji tego celu.

Poprawka 21
Artykuł 24 litera d a) (nowa)

da) ustalenie wąskich gardeł oraz środków 
potrzebnych do koordynacji polityki 
podatkowej Państw Członkowskich i 
opodatkowania w celu ułatwienia MŚP 
dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka. 

Poprawka 22
Artykuł 28 litera a)

a) promowanie innowacji w procesach, 
usługach i produktach, których istnienie 
umożliwiają ICT, w szczególności w MŚP i 
usługach publicznych, z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących niezbędnych
umiejętności;

a) promowanie innowacji w procesach, 
usługach i produktach, których istnienie 
umożliwiają ICT, w szczególności w MŚP i 
usługach publicznych, z uwzględnieniem 
niezbędnych wymagań dotyczących 
wysokiego poziomu wyszkolenia, tak by 
uzyskać szeroki wachlarz umiejętności i 
zapewnić wykorzystanie go w praktyce
poprzez ustawiczne kształcenie.

Uzasadnienie

Wysoko wykwalifikowana siła robocza jest lepiej przygotowana na sprostanie szybko 
zmieniającym się wyzwaniom rynku. Łatwiej także przenieść takich pracowników na nowe 
stanowiska pracy.



AD\582530PL.doc 15/16 PE 360.138v03-00

PL

Poprawka 23
Artykuł 28 litera c)

c) promowanie i podnoszenie świadomości 
na temat możliwości i korzyści, jakie ICT 
oferują obywatelom i podmiotom 
gospodarczym oraz zachęcanie do debaty na 
poziomie europejskim na temat tendencji 
występujących w ICT.

c) promowanie i podnoszenie świadomości 
na temat możliwości i korzyści, jakie ICT 
oferują obywatelom, zwłaszcza bezrobotnym
i osobom o szczególnych potrzebach, a 
także podmiotom gospodarczym, oraz 
zachęcanie do debaty na poziomie 
europejskim na temat tendencji 
występujących w ICT.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka podkreśla wagę wykorzystania ICT na potrzeby określonych, szczególnie 
narażonych kategorii osób, którym powinniśmy poświęcić większą uwagę.

Poprawka 24
Artykuł 29 litera (c)

(c) poprawa jakości, skuteczności i 
dostępności usług elektronicznych w 
dziedzinach będących przedmiotem 
zainteresowania publicznego oraz 
uczestnictwa jakie umożliwiają ICT, w tym 
interoperacyjnych ogólnoeuropejskich lub 
transgranicznych usług publicznych, jak 
również tworzenie elementów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania i 
rozpowszechniania dobrych praktyk.

(c) poprawa dostępu, jakości, skuteczności i 
dostępności usług elektronicznych w 
dziedzinach będących przedmiotem 
zainteresowania publicznego oraz 
uczestnictwa, jakie umożliwiają ICT, w tym 
interoperacyjnych ogólnoeuropejskich lub 
transgranicznych usług publicznych, jak 
również tworzenie elementów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania i 
rozpowszechniania dobrych praktyk.

Uzasadnienie

The access to electronic services in areas of public interest should also be improved in order 
to avoid people being excluded from public services because they don't have access to 
electronic services.
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