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Poprawka 53
Tytuł

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiająca program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (2007-2013)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiająca program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji przeznaczony 
specjalnie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (2007-2013)

Or. fr

Uzasadnienie

Na czwartej stronie uzasadnienia do decyzji stwierdzono, że „Program na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji skupi działania….W szczególności ukierunkowany będzie na 
małe i średnie przedsiębiorstwa”. Jednakże w normatywnej części decyzji brakuje tego 
istotnego zapisu, który powyżej został zamieszczony w tytule wieloletniego programu.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 54
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 i możliwości 
innowacyjnych we Wspólnocie, do rozwoju 
społeczeństwa wiedzy, znalezienia 
odpowiedzi na przemiany demograficzne w 
społeczeństwie UE oraz do 
zrównoważonego rozwoju opartego na 
harmonijnym wzroście gospodarczym, 
należy ustanowić program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (zwany dalej 
„programem ramowym”).

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt często zapomina się o jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed dzisiejszym 
społeczeństwem, a równocześnie niosącym w sobie potencjał gospodarczy, który należy 
dobrze wykorzystać.

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 55
Punkt uzasadnienia 2a (nowy)

(2a) Mając na uwadze, że program został 
opracowany jako połączenie istniejących 
programów dla zapewnienia najlepszej 
praktyki należałoby umożliwić korzystanie 
w ramach innych filarów z właściwych 
doświadczeń, z włączeniem istniejącej 
Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej 
Energii do programu „Inteligentna 
Energia dla Europy”. 

Or. de

Uzasadnienie

MŚP należy zapewnić możliwość szybkiego i łatwego uzyskania rzetelnych informacji.
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Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Europejska Karta Małych 
Przedsiębiorstw przyjęta przez Radę 
Europejską w Santa Maria de Feira w dniu 
19 czerwca 2000 r. nazywa małe 
przedsiębiorstwa „kręgosłupem
europejskiej gospodarki”. Specyficzne 
właściwości, wymogi i oczekiwania tych 
przedsiębiorstw, włączając zakłady 
rzemieślnicze, muszą być bardziej 
efektywnie uwzględniane w politykach
krajowych i europejskich. Dlatego program 
ramowy powinien zmierzać również do 
wprowadzenia w życie Europejskiej Karty 
Małych Przedsiębiorstw.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw określa 10 priorytetowych działań mających na 
celu przede wszystkim propagowanie ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Parlament 
Europejski potwierdził zamiar zagwarantowania bardziej efektywnego wdrażania Karty przy 
opracowywaniu i wprowadzaniu w życie krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących 
małych przedsiębiorstw. Dlatego program CIP powinien przyczyniać się do realizacji 
postanowień Karty.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 57
Punkt uzasadnienia 6a (nowy)

(6a) W programie ramowym należy 
uwzględnić wyniki ocen przeprowadzonych 
na podstawie Europejskiej Karty Małych 
Przedsiębiorstw oraz planu działania w 
sprawie przedsiębiorczości.

Or. sv

Uzasadnienie

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw przewiduje dziesięć linii działania, które mają 
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podlegać corocznej ocenie przez Państwa Członkowskie i Komisję. Każde państwo 
zobowiązane jest również do oceny poczynionych postępów. Rezultaty tej oceny, wraz z 
priorytetami określonymi w planie działania w sprawie przedsiębiorczości powinny stanowić 
podstawę programu ramowego. 

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Poprawka 58
Punkt uzasadnienia 14

(14) Wzrost i konkurencyjność 
przedsiębiorstw w sektorach przemysłu i 
usług zależą od ich zdolności szybkiego 
dostosowywania się do zmian i 
wykorzystywania ich innowacyjnego 
potencjału. Przed tym wyzwaniem stoją 
przedsiębiorstwa każdej wielkości, 
szczególnie jednak przedsiębiorstwa 
mniejsze. Uzasadnione jest więc 
ustanowienie szczegółowego programu pod 
nazwą „Program na rzecz przedsiębiorczości 
i innowacji”.

(14) Wzrost i konkurencyjność 
przedsiębiorstw w sektorach przemysłu i 
usług zależą od ich zdolności szybkiego 
dostosowywania się do zmian i 
wykorzystywania ich innowacyjnego 
potencjału. Przed tym wyzwaniem stoją 
przedsiębiorstwa każdej wielkości, 
szczególnie jednak przedsiębiorstwa 
mniejsze, w których niezbędne jest 
pobudzanie i propagowanie 
przedsiębiorczej postawy i ducha 
przedsiębiorczości, przy uwzględnieniu 
specyficznych właściwości tych 
przedsiębiorstw. Uzasadnione jest więc 
ustanowienie szczegółowego programu pod 
nazwą „Program na rzecz przedsiębiorczości 
i innowacji”.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedsiębiorcza postawa ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia Strategii Lizbońskiej. 
Jednakże działania podejmowane w celu ukształtowania i propagowania ducha 
innowacyjności i przedsiębiorczości nie mogą być jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw 
ze względu na znaczne różnice w ich wielkości, charakterze i zakresie działalności.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Poprawka 59
Punkt uzasadnienia 14a (nowy)

(14a) Innowacje powinny być szeroko 
rozumiane i obejmować innowacje 
technologiczne, kształtowanie potencjału 
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przedsiębiorstw działających w zakresie 
zaawansowanej oraz średnio i mało 
rozwiniętej technologii oraz 
unowocześnianie działań i usług, w 
szczególności świadczonych przez małe i 
mikroprzedsiębiorstwa oraz ich 
modernizację z myślą o realizacji celów 
społecznych i tworzeniu nowych miejsc 
pracy. Należy uwzględnić również 
zasadniczą rolę tych przedsiębiorstw w 
dostosowywaniu i upowszechnianiu 
istniejących technologii.

Or. fr

Uzasadnienie

Małe przedsiębiorstwa, w szczególności zajmujące się produkcją i przetwarzaniem towarów i 
usług zapewniających dodatkową wartość dodaną, dążą do zagwarantowania swojego 
rozwoju i powiększenia swojej przewagi konkurencyjnej poprzez dostosowanie istniejących 
technologii przy zastosowaniu innowacyjnych metod lub modernizację stosowanych metod 
pracy. Dlatego należy rozszerzyć zakres pojęcia innowacji w celu lepszego uwzględnienia 
specyficznego charakteru tych przedsiębiorstw, co dotyczy w szczególności warunków 
zwiększania ich wydajności oraz potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 60
Punkt uzasadnienia 16

(16) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
„Stymulowania technologii dla 
zrównoważonego rozwoju: plan działań na 
rzecz technologii dla środowiska w Unii 
Europejskiej” apeluje o programy 
Wspólnoty wspierające rozwój i 
wykorzystanie technologii dla środowiska 
oraz instrumenty finansowe dla podziału 
ryzyka inwestowania w te technologie.

(16) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
„Stymulowania technologii dla 
zrównoważonego rozwoju: plan działań na 
rzecz technologii dla środowiska w Unii 
Europejskiej” apeluje o programy 
Wspólnoty wspierające rozwój i 
wykorzystanie technologii dla środowiska 
oraz instrumenty finansowe dla podziału 
ryzyka inwestowania w te technologie. 
Dlatego program ramowy będzie zachęcał 
do wykorzystania technologii dla 
środowiska poprzez projekty pilotażowe i 
projekty powielania rynkowego, 
propagujące podejmowanie dobrowolnych 
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działań w takich dziedzinach jak
gospodarowanie środowiskiem naturalnym 
oraz łączenie się w sieci z właściwymi 
podmiotami. Program będzie wspierał 
innowacje ekologiczne poprzez 
współinwestowanie w fundusze kapitału 
ryzyka. Pozwoli on również wszystkim 
liczącym się uczestnikom, zwłaszcza 
środowiska finansowego, zyskać większą 
wiedzę na temat potencjału gospodarczego 
tkwiącego w innowacjach ekologicznych. 
Komisja i Państwa Członkowskie zapewnią, 
że do komitetów zarządzających, w których 
omawiane i rozstrzygane będą kwestie
związane z innowacjami ekologicznymi,
wyznaczona zostanie dostateczna liczba 
ekspertów w tej dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, jakie działania zostaną podjęte w programie ramowym w dziedzinie 
innowacji ekologicznych oraz co dokładnie będzie rozumiane przez takie innowacje. Jedną z 
najistotniejszych kwestii dla zapewnienia należytego eksponowania innowacji ekologicznych 
jest zagwarantowanie udziału odpowiedniej liczby ekspertów w tej dziedzinie we właściwych 
komitetach roboczych.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia 17

(17) Rynkowe instrumenty finansowe 
Wspólnoty dla MŚP uzupełniają i 
wzmacniają efekty programów finansowania 
na poziomie krajowym. Mogą one wspierać 
prywatne inwestycje na rzecz stworzenia 
nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, 
oraz mogą wspierać przedsiębiorstwa o 
dużym potencjale wzrostu w fazie ekspansji 
w celu uzupełnienia luki kapitałowej. Mogą 
one polepszyć dostęp istniejących MŚP do 
kredytów przeznaczonych na działania, które 
wspierają ich konkurencyjność i potencjał 
wzrostu.

(17) Rynkowe instrumenty finansowe 
Wspólnoty dla MŚP uzupełniają i 
wzmacniają efekty programów finansowania 
na poziomie krajowym. Mogą one wspierać 
prywatne inwestycje na rzecz stworzenia 
nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, 
oraz mogą wspierać przedsiębiorstwa o 
dużym potencjale wzrostu w fazie ekspansji 
w celu uzupełnienia luki kapitałowej. Mogą 
one polepszyć dostęp istniejących MŚP do 
kredytów przeznaczonych na działania, które 
wspierają ich konkurencyjność i potencjał 
wzrostu. Należy w szczególności uwzględnić 
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potrzebę wspierania kobiet-
przedsiębiorców, przedsiębiorców młodych 
oraz pochodzących spoza Europy, ponieważ 
grupy te często mają większe trudności z 
pozyskaniem kapitału ryzyka.

Or. sv

Uzasadnienie

Kobiety-przedsiębiorcy, przedsiębiorcy młodzi oraz pochodzący spoza Europy napotykają 
często ogromne trudności w pozyskaniu kapitału ryzyka. Jeżeli Europa ma zrealizować cele 
Strategii Lizbońskiej, należy wszystkim zapewnić możliwość rozwijania przedsiębiorczości i 
kreatywności.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia 20a (nowy)

(20a) Wiedza i know-how, które mogą 
zostać bezpośrednio przekształcone w 
innowacyjne produkty handlowe, mogą być 
oferowane MŚP nieodpłatnie, w ramach 
krajowego lub regionalnego systemu bonów 
na wiedzę („knowledge vouchers”) dla 
MŚP, zwiększając tym samym ich potencjał 
innowacyjny. Użytecznym instrumentem 
wspierania upowszechniania wiedzy może 
okazać się zastosowanie systemu bonów dla 
MŚP, finansowanego na szczeblu Państw 
Członkowskich. Możliwe jest 
dofinansowanie bonów ze środków UE, 
mianowicie z funduszy pochodzących z 
programu ramowego na rzecz badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
oraz Funduszy Strukturalnych (w ramach 
celu „regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”).

Or. en

Uzasadnienie

System bonów na wiedzę dla MŚP wprowadza nowy mechanizm wspierania MŚP polegający 
na wykorzystaniu dostępnej wiedzy i umożliwiający wykorzystanie jej w innowacyjnych 
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zastosowaniach, ograniczając tym samym „deficyt wiedzy” w sektorach i przedsiębiorstwach 
UE. System ten może okazać się bardzo użytecznym mechanizmem, finansowanym ze środków 
pochodzących np. z siódmego programu ramowego lub z Funduszy Strukturalnych, stanowiąc 
tym samym uzupełnienie programu CIP.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 63
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 
związanych z otoczeniem i kulturą 
przedsiębiorstw, włączając w to społeczną 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i 
równouprawnienie płci, a także wspieranie 
młodych przedsiębiorców. Wspólnota 
powinna również zapewnić przyjęcie 
ogólnoeuropejskiej definicji młodych 
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz 
młodych spółek giełdowych, jako 
wspólnego modelu referencyjnego dla 
Państw Członkowskich pragnących 
ustanowić korzystny system podatkowy dla 
MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Korzystny system podatkowy zawarty w definicjach „młodego innowacyjnego 
przedsiębiorstwa” oraz „młodej spółki giełdowej”, na który składają się obniżki podatków i 
zwolnienia z kosztów socjalnych stanowi czynnik, który zwiększy inwestycje w MŚP. Kwestie 
podatkowe regulowane są zasadniczo na szczeblu krajowym, jednak wspólne opracowywanie 
strategii na rzecz konkurencyjności wymaga ustanowienia wspólnego modelu referencyjnego, 
z którego korzystać mogą Państwa Członkowskie pragnące ustanowić zachęty podatkowe do 
tworzenia nowych firm.
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Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 64
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 mikroprzedsiębiorstwa, MŚP, 
przedsiębiorczość, innowacje i 
konkurencyjność w sektorach przemysłu. 
Podstawa ta ma zwiększyć wartość 
informacji dostępnych w tych dziedzinach 
na poziomie krajowym. Powyższe dane 
statystyczne na temat sytuacji 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP powinny być 
uwzględniane i omawiane podczas 
wiosennych szczytów Rady w kontekście 
sprawozdań z realizacji procesu 
lizbońskiego. 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.

Or. sv

Uzasadnienie

UE powinna dysponować istotnymi porównywalnymi danymi statystycznymi odnośnie do
mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Dane te powinny być następnie omawiane na najwyższym 
szczeblu politycznym – podczas wiosennych szczytów Rady, w kontekście sprawozdań z 
realizacji procesu lizbońskiego. 

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia 21a (nowy)
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(21a) We wspólnotowych badaniach 
statystycznych dotyczących przedsiębiorstw 
w zbyt małym stopniu uwzględniono małe 
przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa 
oraz ich poszczególne składniki. Niewiele 
wiadomo na temat ich sytuacji i roli, mimo 
że mają one prawie 98% udział w 
strukturze przemysłowej Unii Europejskiej. 
Dlatego niezbędne są badania gospodarcze 
i statystyczne oraz analizy tych 
przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze 
rzemieślniczym.

Or. fr

Uzasadnienie

Choć istnieje oficjalna definicja małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, które 
stanowią 98% przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Unii, obecnie wspólnotowe 
badania statystyczne nie są prowadzone kompleksowo. Dlatego należy uzupełnić informacje
statystyczne i gospodarcze na temat takich przedsiębiorstw, aby zapewnić możliwie
najpełniejszą realizację skierowanych do tych przedsiębiorstw wspólnotowych programów 
działania.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 22a (nowy)

(22a) Zgodnie z definicją zawartą w trzecim 
wydaniu Oslo Manual (Podręcznik Oslo, 
OECD/Eurostat, listopad 2005 r.), 
„innowację” stanowi wdrożenie nowego lub 
znacznie ulepszonego produktu (towaru lub 
usługi), procesu, nowej metody 
marketingowej lub organizacyjnej w 
prowadzonej działalności gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunków
zewnętrznych. „Działania innowacyjne” 
stanowią wszelkie kroki w dziedzinie nauki, 
technologii, organizacji, finansów i handlu, 
które faktycznie prowadzą lub mają 
prowadzić do wdrożenia innowacji. 
Niektóre działania innowacyjne same w 
sobie stanowią innowacje, natomiast inne 
nie mają wprawdzie charakteru nowości, 
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ale są niezbędne do wdrożenia innowacji. 
Działania innowacyjne obejmują również 
prace badawczo-rozwojowe niezwiązane 
bezpośrednio z opracowywaniem 
konkretnej innowacji. Tym samym program 
ramowy powinien obejmować innowacje we 
wszystkich sektorach i koncentrować się na 
innowacjach dotyczących wszystkich 
aspektów łańcucha wartości: produkcji, 
dystrybucji, marketingu, zarządzania, 
zarządzania zasobami ludzkimi itd. 
Program ramowy powinien również 
uwzględniać innowacje instytucjonalne, 
obejmujące innowacje w zakresie narzędzi, 
metod, modeli i strategii wykorzystywanych 
w zarządzaniu innowacjami.

Or. en

Uzasadnienie

Podręcznik Oslo zawiera wytyczne OECD/UE dotyczące gromadzenia i interpretacji danych 
dotyczących innowacji. Podręcznik został ostatnio poddany weryfikacji – w listopadzie 
2005 r. ukazało się jego trzecie wydanie. W dokumencie tym wyjaśniono koncepcję innowacji, 
a ponieważ definicja innowacji w programie CIP musi być zgodna z najnowszymi 
specyfikacjami dotyczącymi koncepcji innowacji, Podręcznik Oslo stanowi oczywiste źródło, z 
którego takie definicje należałoby zaczerpnąć.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 23

(23) Rynek transferu i przyswajania wiedzy 
jest często nieprzejrzysty, a brak informacji 
lub kontaktów stwarza bariery rynkowe. 
Przedsiębiorstwa mają także problemy z 
integracją technologii niebędących częścią 
ich tradycyjnego obszaru działalności oraz z 
dostępem do nowych umiejętności. Ryzyko 
finansowe wiążące się z innowacjami może 
być wysokie, zyski mogą się opóźniać z 
powodu problemów w rozwoju, a podatki 
nie są być może neutralne jeśli chodzi o 
sukces lub porażkę. Może brakować 
umiejętności potrzebnych dla wykorzystania 

(23) Rynek transferu i przyswajania wiedzy 
jest często nieprzejrzysty, a brak informacji 
lub kontaktów stwarza bariery rynkowe. 
Przedsiębiorstwa mają także problemy z 
integracją technologii niebędących częścią 
ich tradycyjnego obszaru działalności oraz z 
dostępem do nowych umiejętności. Ryzyko 
finansowe wiążące się z innowacjami może 
być wysokie, zyski mogą się opóźniać z 
powodu problemów w rozwoju, a podatki 
nie są być może neutralne jeśli chodzi o 
sukces lub porażkę. Może brakować 
umiejętności potrzebnych dla wykorzystania 
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pojawiających się możliwości. Bariery 
instytucjonalne lub prawne mogą opóźniać 
lub przeszkadzać w pojawieniu się nowych 
rynków i dostępu do nich. Sytuacja 
gospodarcza może poza tym decydować o 
tym, czy innowacja ma miejsce, czy też nie. 

pojawiających się możliwości. Bariery 
instytucjonalne lub prawne mogą opóźniać 
lub przeszkadzać w pojawieniu się nowych 
rynków i dostępu do nich. Prawo 
upadłościowe może silnie zniechęcać do 
podejmowania ryzyka związanego z 
działalnością gospodarczą ze względu na 
obawę przed niepowodzeniem. Sytuacja 
gospodarcza może poza tym decydować o 
tym, czy innowacja ma miejsce, czy też nie. 

Or. en

Uzasadnienie

Prawo upadłościowe może stanowić znaczne obciążenie regulacyjne zniechęcające do 
podejmowania ryzyka związanego z działalnością gospodarczą, a tym samym tworzenia 
małych innowacyjnych firm.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 68
Punkt uzasadnienia 25a (nowy)

(25a) Ustanowienie pojedynczej, 
specjalistycznej agencji wspólnotowej ds. 
innowacji mogłoby okazać się dodatkowym 
i skutecznym mechanizmem pobudzania 
innowacji w UE.

Or. en

Uzasadnienie

Innowacje stanowią główny czynnik zwiększania konkurencyjności Jednakże, poza środkami 
proponowanymi w obecnej wersji decyzji, niezbędne jest ustanowienie dodatkowego 
mechanizmu na szczeblu europejskim umożliwiającego koordynację właściwych polityk w UE 
i stymulowanie innowacji. Niezbędne wydaje się ustanowienie specjalistycznej europejskiej 
agencji ds. innowacji wyposażonej w wyspecjalizowany personel zdolny do oceny sytuacji 
panującej w tym zakresie w UE oraz proponowania niezbędnych środków niezależnie od 
polityk realizowanych przez Komisję oraz w miarę możliwości jako ich uzupełnienie, 
zachowując jednak powiązania operacyjne z Komisją.
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Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 69
Punkt uzasadnienia 28a (nowy)

(28a) Interoperacyjność ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Interoperacyjność stanowi kluczowy warunek budowy innowacyjnego społeczeństwa 
informacyjnego. Znaczenia interoperacyjności dowodzi przyjęcie Europejskich Ram 
Interoperacyjności dla Transeuropejskich Usług Administracji Elektronicznej 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) oraz zawartej w nich definicji otwartych 
standardów.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 70
Punkt uzasadnienia 34

(34) Zasoby naturalne, których rozważne i 
racjonalne wykorzystywanie jest 
przewidziane w art. 174 Traktatu, obejmują, 
oprócz odnawialnych źródeł energii, ropę 
naftową, gaz ziemny i paliwa stałe, które 
stanowią podstawowe źródła energii, lecz są 
również głównymi źródłami emisji 
dwutlenku węgla.

(34) Zasoby naturalne, których rozważne i 
racjonalne wykorzystywanie jest 
przewidziane w art. 174 Traktatu, obejmują, 
oprócz niektórych odnawialnych źródeł 
energii, ropę naftową, gaz ziemny i paliwa 
stałe, które stanowią główne i podstawowe 
źródła energii, lecz są również głównymi 
źródłami emisji dwutlenku węgla związanej 
z działalnością ludzką.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie zasoby naturalne, o których mowa w art. 174 Traktatu stanowią odnawialne 
źródła energii i vice-versa. Przykładowo energia słoneczna, którą z pewnością można zaliczyć 
do odnawialnych źródeł energii, nie stanowi jednego z zasobów naturalnych w rozumieniu 
art. 174. Natomiast woda – będąca ewidentnie zasobem naturalnym – jest równocześnie 
odnawialnym źródłem energii w elektrowniach wodnych.
Wielkość emisji dwutlenku węgla ze źródeł naturalnych jest dużo większa niż emisje związane 
z działalnością ludzką. Te ostatnie stanowią przede wszystkim produkt spalania 
węglowodorów, węgla kamiennego i innych paliw stałych. 
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Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 71
Punkt uzasadnienia 34a (nowy)

(34a) Dywersyfikacja dostaw energii 
zmniejsza zależność od jednego źródła 
energii. Jednak przy wyborze 
poszczególnych elementów struktury źródeł 
energii należy uwzględnić te źródła energii, 
które już obecnie przyczyniają się do 
realizacji celów z Kioto oraz zapewnić 
dostawy energii na wypadek nagłych 
kryzysów w dostawie energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić obecnie wykorzystywane źródła energii.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 72
Punkt uzasadnienia 35

(35) Zielona księga zatytułowana „W 
kierunku europejskiej strategii na rzecz 
zabezpieczenia dostaw energii” 1 stwierdza, 
że Unia Europejska staje się coraz bardziej 
uzależniona od zewnętrznych źródeł energii, 
i że uzależnienie to może wzrosnąć w 
perspektywie 20-30 lat do 70%. Dlatego 
podkreśla się potrzebę rozważenia polityki 
dotyczącej dostaw w kontekście 
zdecydowanego działania na rzecz polityki 
w zakresie zużycia energii oraz apeluje się o 
lepsze sterowanie zużyciem energii i 
kształtowanie go z ekologicznej 
perspektywy, szczególnie w transporcie i 
budownictwie. Zielona księga apeluje 

(35) Zielona księga zatytułowana „W 
kierunku europejskiej strategii na rzecz 
zabezpieczenia dostaw energii” 2 stwierdza, 
że Unia Europejska staje się coraz bardziej 
uzależniona od zewnętrznych źródeł energii, 
i że uzależnienie to może wzrosnąć w 
perspektywie 20-30 lat do 70%. Dlatego 
podkreśla się potrzebę rozważenia polityki 
podażowej w kontekście zdecydowanego 
działania na rzecz polityki popytowej oraz 
apeluje się o lepsze sterowanie zużyciem 
energii i kształtowanie go z ekologicznej 
perspektywy, szczególnie w transporcie i 
budownictwie. Zielona księga apeluje 
również o nadanie priorytetowego znaczenia 

  
1 COM(2000) 769 z 29.02.2000 r.
2 COM(2000) 769 z 29.02.2000 r.
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również o nadanie priorytetowego znaczenia 
rozwijaniu nowych i odnawialnych źródeł 
energii w reakcji na światowe ocieplenie i 
dla osiągnięcia celu, ustalonego już we 
wcześniejszych planach działania i 
rezolucjach, zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
brutto Wspólnoty do 12% do roku 2010.

rozwijaniu nowych i odnawialnych źródeł 
energii w reakcji na światowe ocieplenie i 
dla osiągnięcia celu, ustalonego już we 
wcześniejszych planach działania i 
rezolucjach, zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
brutto Wspólnoty do 12% do roku 2010.

Or. en

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Poprawka 73
Punkt uzasadnienia 40 a (nowy)

(40a) Powyższy program szczegółowy 
powinien przyczyniać się do realizacji 
ogólnych celów w zakresie zwiększenia 
dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw 
energii oraz poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstw UE, w szczególności MŚP, 
służąc równocześnie ochronie środowiska 
naturalnego i wypełnianiu
międzynarodowych zobowiązań w tej 
dziedzinie. Środki na rzecz poprawy 
wydajności energetycznej w programie 
szczegółowym zostaną skoncentrowane 
również na udoskonaleniu procesów 
produkcyjnych pod względem 
technologicznym oraz proponowaniu 
środków zwiększających wydajność, 
polegających na poprawie logistyki 
transportowej.

Or. en

Uzasadnienie

W powyższym punkcie uzasadnienia podkreślono, że poprawa wydajności, jakiej należy 
oczekiwać od tego szczegółowego programu, powinna być związana również z przemianami 
technologicznymi oraz optymalizacją logistyki transportowej.
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 74
Punkt uzasadnienia 42

(42) Odnawialne źródła energii i zwiększona 
wydajność energetyczna przynoszą nie tylko 
korzyści dla środowiska, przedsiębiorstwa 
działające w tych branżach należą do 
najszybciej rosnących we Wspólnocie i 
stwarzają nowe miejsca pracy. Europejski 
przemysł odgrywa wiodącą w świecie rolę w 
rozwoju technologii dla produkcji 
elektryczności z odnawialnych źródeł 
energii. Dzięki nim następuje poprawa 
spójności gospodarczej i społecznej oraz 
zmniejsza się rozproszenie zasobów.

(42) Odnawialne źródła energii i zwiększona 
wydajność energetyczna przynoszą nie tylko 
korzyści dla środowiska, przedsiębiorstwa
działające w tych branżach należą do 
najszybciej rosnących we Wspólnocie i 
stwarzają nowe miejsca pracy. Europejski 
przemysł odgrywa wiodącą w świecie rolę w 
rozwoju technologii dla produkcji 
elektryczności z odnawialnych źródeł 
energii. Dzięki nim następuje poprawa 
spójności gospodarczej i społecznej oraz 
zmniejsza się rozproszenie zasobów. Dla 
zrównoważonego rozwoju zasadnicze 
znaczenie mają stałe inwestowanie i dalszy 
rozwój technologiczny w sektorze 
odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z rosnącym zużyciem energii kwestią o niezwykle istotnym znaczeniu jest wezwanie 
do dalszych inwestycji w tej dziedzinie w celu realizacji uzgodnionych celów w sektorze 
odnawialnych źródeł energii, jak również utrzymania przez Europę wiodącej pozycji w tym 
sektorze.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Poprawka 75
Punkt uzasadnienia 45

(45) Międzynarodowy wymiar 
(„COOPENER”) programu ustanowionego 
decyzją 1230/2003/WE powinien być 
kontynuowany w ramach nowych 
instrumentów Wspólnoty dotyczących 
pomocy dla państw trzecich. 

(45) Międzynarodowy wymiar 
(„COOPENER”) programu ustanowionego 
decyzją 1230/2003/WE powinien być 
kontynuowany w ramach nowych 
instrumentów Wspólnoty dotyczących 
pomocy dla państw trzecich jako element 
programu tematycznego dotyczącego 
środowiska i zrównoważonego zarządzania 
zasobami naturalnymi, w tym energią. 
Należy jednak ściśle powiązać odpowiednie 
elementy programu tematycznego oraz 
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programu szczegółowego „Inteligentna 
Energia dla Europy”, tak aby wykorzystać
specjalistyczną wiedzę zgromadzoną przez 
Agencję Wykonawczą ds. programu 
„Inteligentna Energia dla Europy” oraz 
ułatwić MŚP wykorzystanie potencjalnych 
rynków zbytu na inteligentną energię poza 
Europą.

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 76
Punkt uzasadnienia 47a (nowy)

(47a) Program ramowy powinien być 
realizowany zgodnie z zasadą 
pomocniczości przez właściwe organizacje 
regionalne w celu wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacyjności MŚP, 
najlepiej na szczeblu regionalnym i 
lokalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionów zależy w dużej mierze od poziomu 
konkurencyjności i innowacyjności MŚP działających na ich terytorium.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 77
Punkt uzasadnienia 49a (nowy)

(49a) W celu zapewnienia spójnego 
wdrażania programu ramowego jako 
całości, Komisja powinna uzyskać wsparcie 
ze strony Panelu Doradczego Wysokiego 
Szczebla ds. Konkurencyjności i Innowacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zapewnić synergię w ramach programu CIP, jak również między tym programem a 
innymi programami wspólnotowymi.

W tym celu, jak również dla realizacji wytycznych zawartych w Podręczniku Oslo 
(OECD/Eurostat, listopad 2005 r.), dla ogólnej jakości zarządzania programem korzystne 
byłoby skorzystanie z wiedzy grupy ekspertów przy opracowywaniu programów działania. 

Podręcznik Oslo wyjaśnia koncepcję innowacji i został niedawno poddany weryfikacji. 
Ponieważ definicja innowacji w programie CIP musi być zgodna z najnowszymi 
specyfikacjami dotyczącymi koncepcji innowacji, Podręcznik Oslo stanowi oczywiste źródło, z 
którego takie definicje należałoby zaczerpnąć.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 78
Punkt uzasadnienia 49a (nowy)

(49a) W celu zapewnienia spójnego 
wdrażania programu ramowego jako 
całości, Komisja powinna uzyskać wsparcie 
ze strony Panelu Doradczego Wysokiego 
Szczebla ds. Konkurencyjności i Innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast rozdrabniać program na trzy różne podprogramy musimy zapewnić jego spójność 
poprzez skuteczne wykorzystanie efektu synergii i koordynację między trzema 
podprogramami. Panel złożony z ekspertów wysokiego szczebla może zrealizować ten cel,
zapewniając odpowiednie doradztwo, także w odniesieniu do programów rocznych. Co 
bardziej istotne, program CIP skorzysta na doświadczeniach i wiedzy członków takiego 
organu. Oprócz tego we wniosku Komisji brakuje rozwiązań zapewniających konsultację 
zainteresowanych stron i ich udział w realizacji programu.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 79
Artykuł 1 ustęp 3

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

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



AM\593717PL.doc 19/109 PE 367.642v01-00

PL

zgodnie z art. 166 Traktatu. zgodnie z art. 166 Traktatu; program
wspiera jednak innowacyjne wprowadzanie 
na rynek rezultatów badań i rozwoju 
technologicznego. Zapewnia się brak 
jakichkolwiek luk w finansowaniu badań, 
prac rozwojowych i innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo istotne znaczenie ma wyjaśnienie zakresu wdrażania na linii program CIP – siódmy 
program ramowy, aby zapobiec jakimkolwiek lukom w procesie badawczo-innowacyjnym.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 80
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 działań 
związanych z badaniami i rozwojem 
technologicznym, które są realizowane 
zgodnie z art. 166 Traktatu; jednakże w 
sposób wyraźny przewiduje wykorzystanie 
przez przedsiębiorstwa innowacyjnych 
zastosowań dla rezultatów badań i prac 
rozwojowych.

Or. es

Uzasadnienie

Niezwykle istotne jest wspieranie transferu technologii i zmniejszenia obecnego deficytu w 
zakresie komercyjnego wykorzystywania badań w Europie.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 81
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

(a) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP);

(a) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
mikroprzedsiębiorstw;
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Or. es

Uzasadnienie

Chociaż mikroprzedsiębiorstwa objęte są zakresem definicji MŚP, w programie CIP należy 
podkreślić ich znaczenie dla europejskiej gospodarki.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Poprawka 82
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

(a) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP);

(a) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
zakładów rzemieślniczych;

Or. fr

Uzasadnienie

Małe przedsiębiorstwa mają prawie 98% udział w strukturze przemysłowej Unii Europejskiej, 
zapewniając prawie 50% ogółu miejsc pracy. Małe przedsiębiorstwa, a w szczególności 
zakłady rzemieślnicze mają indywidualne, charakterystyczne dla nich właściwości, potrzeby i 
oczekiwania. 

W związku z tym w programie CIP należy przywiązywać szczególną wagę do tych 
przedsiębiorstw, aby przyjęte zostały środki niezbędne do zaspokojenia ich szczególnych 
wymogów. 

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 83
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

(b) promowanie innowacji, w tym innowacji 
ekologicznych;

(b) promowanie innowacji, w tym innowacji 
ekologicznych oraz innowacji na rzecz 
zwiększenia potencjału UE w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa;

Or. de
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Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa, program CIP powinien mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP) 
poprzez większe wspieranie innowacji służących poprawie stanu bezpieczeństwa UE i jej 
obywateli. 

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 84
Artykuł 2 ustęp 1 litera ba) (nowa)

(ba) wspieranie innowacyjnego, 
komercyjnego zastosowania wyników prac 
badawczo-rozwojowych, w tym etapu 
przypadającego między badaniami a 
zastosowaniem/wprowadzeniem do obrotu, 
po ukończeniu prac rozwojowych 
poprzedzających wprowadzenie na rynek;

Or. de

Uzasadnienie

Przekształcenie wyników prac badawczo-rozwojowych na komercyjne procesy produkcyjne 
oraz produkty, które można wprowadzić do obrotu ma zasadnicze znaczenie dla 
wykorzystania potencjału innowacyjnego. Szczególnie istotne jest wyeliminowanie deficytu w 
zakresie wykorzystania rezultatów badań na potrzeby innowacji. Dlatego należy zapobiec 
powstaniu jakichkolwiek technicznych luk w zakresie kwalifikowalności do finansowania. 
Etap między badaniami a zastosowaniem nie stanowi szarej strefy i nie ogranicza się do etapu 
przedzalążkowego.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 85
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)

(c) przyśpieszenie tworzenia 
konkurencyjnego, innowacyjnego 
społeczeństwa informacyjnego o charakterze 
integrującym;

(c) przyśpieszenie tworzenia trwałego, 
konkurencyjnego, innowacyjnego 
społeczeństwa informacyjnego o charakterze 
integrującym;

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią Traktatu wszystkie programy UE muszą uwzględniać aspekt trwałości. 
Zapewnienie trwałości należy również do celów programu lizbońskiego.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 86
Artykuł 2 ustęp 1 litera da) (nowa) 

(da) uruchomienie programu 
przeznaczonego specjalnie dla małych 
przedsiębiorstw, umożliwiające realizację 
na szczeblu wspólnotowym, krajowym i 
regionalnym dziesięciu linii działania 
określonych w Europejskiej Karcie Małych 
Przedsiębiorstw.

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieje oficjalna definicja mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, stanowiących 
98% europejskich przedsiębiorstw. Umożliwia to opracowanie odpowiednich polityk. 
Dziesięć zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw musi w końcu 
zostać zrealizowanych. Na piątej stronie uzasadnienia do decyzji zapisano, że „będzie on 
(program) ważnym…instrumentem stanowiącym wsparcie na poziomie wspólnotowym dla 
działań Państw Członkowskich w celu realizacji Europejskiej Karty Małych 
Przedsiębiorstw”. Poprawka po prostu wprowadza ten słuszny zamysł do normatywnej 
części decyzji. Ponadto Komisja zdecydowanie zbyt często pomija fakt, że 
odpowiedzialność za realizację postanowień Karty spoczywa również na niej. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 87
Artykuł 2 ustęp 1 litera da) (nowa)

(da) przyczynienie się do optymalizacji 
stosunków między istniejącymi ośrodkami 
informacyjnymi (na szczeblu UE, krajowym 
lub regionalnym, tzn. ośrodkami Euro-
Info), które mogą dostarczyć MŚP, 
przedstawicielom sektora oraz instytucjom 
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wiedzy wszelkich niezbędnych informacji 
na temat niniejszego programu ramowego, 
siódmego programu ramowego badań i 
rozwoju oraz Funduszy Strukturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie funkcjonujące ośrodki informacyjne muszą otrzymać wytyczne i informacje, by mogły 
służyć pomocą MŚP, przedstawicielom sektora i instytucjom wiedzy, uwzględniając przy tym 
kwestię wzajemnego uzupełniania się poszczególnych funduszy.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 88
Artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

2a. Realizacja celów programu ramowego 
podlega koordynacji między komitetem 
zarządzania horyzontalnego złożonym z 
przedstawicieli komitetów zarządzających 
EIP (EIPC), ICT (ICTC) oraz IEE (IEEC), 
ustanowionych zgodnie z art. 46.

Or. en

Uzasadnienie

Poza trzema komitetami zarządzającymi odpowiadającymi za poszczególne programy 
szczegółowe CIP, użyteczne byłoby ustanowienie organu koordynującego, monitorującego 
zgodność z horyzontalnymi celami CIP. 

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 89
Artykuł 4 litera d)

(d) innych krajów trzecich, o ile pozwalają 
na to umowy.

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu terytorialnego programu na cały świat spowodowałoby nadmierną 
presję na finansowy wymiar programu oraz oznaczałoby niemożność realizacji pilnych zadań.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 90
Artykuł 5 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Komisja przyjmuje roczne programy 
działań programów szczegółowych zgodnie 
z procedurą określoną w art. 46 ust. 2.

1. Komisja przyjmuje roczne programy 
działań programów szczegółowych zgodnie 
z procedurą określoną w art. 46 ust. 2, 
uwzględniając potrzebę dostosowania do 
przyszłych zmian.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić niezbędną elastyczność programu ramowego.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 91
Artykuł 6, tytuł

Rodzaje środków wykonawczych Wspólne środki wykonawcze programu 
ramowego

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić jasność poprzez uściślenie, że dla wszystkich podprogramów dostępny jest 
wspólny zestaw instrumentów realizacji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 92
Artykuł 6 ustęp 1, część wprowadzająca 

1. Środkami służącymi do realizacji 1. Roczne programy działań określają 
odpowiednie instrumenty realizacji każdego 
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programów działań są w szczególności: z trzech programów szczegółowych. Środki 
realizacji, opisane bardziej szczegółowo w 
tytule II rozdział I, II i III sekcja 2, mają 
charakter indykatywny dla każdego 
programu szczegółowego, jednak mogą 
zostać wykorzystane we wszystkich trzech 
programach szczegółowych. Wspólne 
środki realizacji, wspólne dla wszystkich 
trzech programów szczegółowych, obejmują 
między innymi:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić jasność poprzez uściślenie, że istnieje zestaw instrumentów wdrażających 
wspólny dla wszystkich podprogramów.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 93
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

(b) sieci łączące różne zainteresowane 
podmioty;

(b) sieci łączące różne zainteresowane 
podmioty, w szczególności sieć ośrodków 
Euro-Info w Unii Europejskiej;

Or. de

Uzasadnienie

Sieć ośrodków Euro-Info dysponuje już doświadczeniem w tej dziedzinie, dlatego może służyć 
pomocą MŚP. 

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 94
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

(c) projekty pilotażowe, powielanie 
rynkowe, projekty i inne środki w celu 
wspierania popytu na innowacje;

(c) projekty pilotażowe, powielanie 
rynkowe, projekty i inne środki w celu 
wspierania popytu na innowacje oraz 
wykorzystanie potencjału innowacyjnego 
MŚP;
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Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie korzystania przez MŚP z możliwości zdobycia wiedzy 
(oferowanych przez uniwersytety, inne programy wspólnotowe oraz krajowe i 
międzynarodowe programy na rzecz badań rozwoju technologicznego), jak również 
wykorzystania potencjału innowacyjnego MŚP w celu lepszego wyeksponowania procesu 
innowacji oraz stosunków między MŚP a środowiskiem badań i rozwoju technologicznego. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 95
Artykuł 6 ustęp 1 litera e)

(e) wspólne użytkowanie informacji i 
podnoszenie świadomości;

(e) wspólne użytkowanie oraz 
rozpowszechnianie informacji i podnoszenie 
świadomości odnośnie do podaży i popytu w 
zakresie innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

Musimy podnosić świadomość na temat faktu, że obecny, niedostateczny poziom innowacji w 
Europie wynika z deficytu zarówno w zakresie możliwości finansowania MŚP, jak i popytu na 
innowacyjne produkty i usługi ze strony MŚP.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 96
Artykuł 6 ustęp 1 litera g)

(g) zamówienia publiczne w oparciu o 
specyfikacje techniczne opracowane we 
współpracy z Państwami Członkowskimi;

(g) zamówienia publiczne w oparciu o 
specyfikacje techniczne opracowane we 
współpracy z Państwami Członkowskimi, 
zgodne z zasadą neutralności 
technologicznej ustanowioną w art. 23 ust. 
2 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi 1;
1Dz.U. L 134 z 30.04.2004, str. 114.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienia zgodności programu CIP z właściwymi obowiązującymi 
przepisami UE dotyczącymi specyfikacji wykorzystywanych w procedurach zamówień 
publicznych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 97
Artykuł ustęp 1 litera h)

(h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami 
krajowymi i regionalnymi.

(h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami 
krajowymi i regionalnymi oraz 
organizacjami biznesowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić również współpracę między organizacjami biznesowymi.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 98
Artykuł 6 ustęp 1 litera h)

(h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami
krajowymi i regionalnymi.

(h) współpraca pomiędzy niepaństwowymi 
krajowymi i regionalnymi instytucjami lub 
organizacjami MŚP.

Or. de

Uzasadnienie

Należy przyznać pierwszeństwo wspieraniu innowacji w przedsiębiorstwach, dlatego bardziej 
racjonalne wydaje się wspieranie instytucji okołobiznesowych niż zwyczajnie wspieranie 
partnerstwa między władzami. 
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Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 99
Artykuł 6 ustęp 1 litera h)

(h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami 
krajowymi i regionalnymi.

(h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

Or. es

Uzasadnienie

W kontekście partnerstwa między władzami nie należy zapominać o szczeblu lokalnym, czyli o 
jednostkach należących do kategorii NUTS 3 (wg klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych). 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 100
Artykuł 6 ustęp 1a (nowy)

1a. Komisja, w porozumieniu z Państwami 
Członkowskimi, może składać zamówienia 
publiczne na innowacyjne produkty i 
usługi, jeżeli jest to konieczne dla realizacji 
celów programu ramowego oraz gdy 
Państwa Członkowskie mają wyraźny 
wspólny interes w ogólnoeuropejskim 
wykorzystaniu potencjału innowacyjnego 
europejskich przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP. W takim przypadku 
Komisja ustanawia projekty leżące we 
wspólnym interesie, wyznaczając niezbędne 
zadania techniczne i organizacyjne.
Komisja, w porozumieniu z Państwami 
Członkowskimi, uzgadnia wspólne 
specyfikacje techniczne oraz 
harmonogramy realizacji takich projektów. 
Na podstawie uzgodnionych wspólnych 
specyfikacji technicznych oraz 
harmonogramów realizacji Komisja 
ogłasza przetargi na realizację 
przedmiotowych projektów. Przetargi 
prowadzone są wyłącznie przez Komisję, na 
podstawie obowiązujących procedur 
przetargowych Wspólnoty.



AM\593717PL.doc 29/109 PE 367.642v01-00

PL
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Uzasadnienie

Składanie zamówień publicznych na produkty MŚP ma zasadnicze znaczenie dla udanej 
realizacji celów programu ze względu na deficyt podaży, jak na to wskazuje przykład 
amerykańskiej ustawy w sprawie rozwoju innowacyjności małych przedsiębiorstw (Small 
Business Innovation Development Act), która służy stymulowaniu popytu instytucji rządu 
federalnego na produkty oferowane przez MŚP.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 101
Artykuł 6 ustęp 2

2. Powyższe oraz dodatkowe środki 
wykonawcze, przedstawione w sekcji 2 
rozdziału I, II oraz III tytułu II, mogą być 
stosowane w odniesieniu do każdego 
programu szczegółowego, jeżeli jest to 
zgodne z przepisami odpowiedniego 
programu działań.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić jasność poprzez uściślenie, że dla wszystkich podprogramów istnieje 
wspólny zestaw instrumentów wdrażających.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 102
Artykuł 6 ustęp 2

2. Powyższe oraz dodatkowe środki 
wykonawcze, przedstawione w sekcji 2 
rozdziału I, II oraz III tytułu II, mogą być 
stosowane w odniesieniu do każdego 
programu szczegółowego, jeżeli jest to 
zgodne z przepisami odpowiedniego 
programu działań.

2. Powyższe oraz dodatkowe środki 
wykonawcze, przedstawione w sekcji 2 
rozdziału I, II oraz III tytułu II, mogą być 
stosowane w odniesieniu do każdego 
programu szczegółowego.

W związku z tym, w opracowywaniu 
programów działań Komisję wspiera Panel 
Doradczy Wysokiego Szczebla ds. 
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Konkurencyjności i Innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym za najważniejszych argumentów przemawiających za ustanowieniem programu CIP 
jest możliwość wykorzystania efektu synergii między trzema programami szczegółowymi.
W celu ukształtowania i utrzymania synergii niezbędne jest zapewnienie znacznej 
elastyczności programu działań. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie wszystkich 
instrumentów realizacji do dowolnego programu szczegółowego. Przy podejmowaniu tej 
kwestii podczas opracowywania programów działań korzystne dla ogólnej jakości 
zarządzania programem byłoby skorzystanie z wiedzy grupy ekspertów.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 103
Artykuł 8 ustęp 1 akapit drugi

Na podstawie wykonania finansowego, 
wyników oraz wpływu, Komisja sporządza 
roczne sprawozdanie z realizacji w 
odniesieniu do każdego z programów 
szczegółowych.

Na podstawie wykonania finansowego, 
wyników oraz wpływu, Komisja sporządza 
roczne sprawozdanie z realizacji w 
odniesieniu do każdego z programów 
szczegółowych, dotyczące wspieranych 
działań. W rocznym sprawozdaniu z 
realizacji programu szczegółowego 
„Przedsiębiorczość i innowacje” określone 
są wyraźnie środki wykonania 
finansowego, wyniki i oddziaływanie w 
zakresie wspieranych działań w dziedzinie 
innowacji ekologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić jasność w kwestii tego, na czym konkretnie polegają innowacje, również na 
etapie oceny. 

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 104
Artykuł 8 ustęp 2 akapit pierwszy
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2. Program ramowy i wchodzące w jego 
skład programy szczegółowe podlegają 
ocenie śródokresowej i końcowej, w których 
badane są kwestie takie jak odpowiedniość, 
spójność i synergia, efektywność, 
skuteczność, trwałość oraz użyteczność.

2. Program ramowy i wchodzące w jego 
skład programy szczegółowe podlegają 
ocenie śródokresowej i końcowej, w których 
badane są kwestie takie jak odpowiedniość, 
spójność i synergia (zarówno w programie 
ramowym jak i z innymi programami 
wspólnotowymi), efektywność, skuteczność, 
trwałość oraz użyteczność. 

Oceny muszą obejmować „innowacje 
specyficzne dla danego sektora” oraz usługi 
wyszczególnione w załączniku III. 
Programy działań muszą uwzględniać 
metody oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczym argumentem przemawiającym za opracowaniem programu CIP jest 
wykorzystanie efektu synergii między programem CIP a innymi programami wspólnotowymi. 
Dlatego niezbędna jest ocena oddziaływania programu CIP w tym zakresie. Podobna ocena 
stanowiłaby także cenną podstawę do przeglądu tych programów w przyszłości. 
Ocena programu w odniesieniu do poszczególnych sektorów stanowi środek gwarantujący
równe możliwości finansowania w różnych sektorach.
Programy działania muszą uwzględniać metody oceny w celu zapewnienia spójności między 
celami, metodami oraz wynikami oceny.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 105
Artykuł 8 ustęp 2a (nowy)

2a. W ramach ocen śródokresowych i 
końcowych badana jest także synergia 
między programami finansowanymi z 
Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak 
również pozostałymi właściwymi 
programami (np. siódmym programem 
badań i rozwoju, programem uczenia się 
przez całe życie), których cele są zbliżone i 
uzupełniają się wzajemnie z celami 
programu ramowego. Proces oceny 
organizowany jest w taki sposób, by jej 
wyniki mogły zostać uwzględnione w 
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Strategii Lizbońskiej oraz w krajowych 
programach operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze ograniczone środki przeznaczone na program ramowy, jego atrakcyjność 
polegać będzie na uzyskaniu jak największej synergii z innymi politykami wspólnotowymi, np. 
polityką spójności. Państwa Członkowskie powinny dążyć do innowacyjności i 
konkurencyjności w skali globalnej, a nie poprzez rozproszone działania.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 106
Artykuł 10 ustęp 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Innowacje ekologiczne muszą zostać wymienione w ust. 1 ponieważ zostały one przekrojowo 
ujęte w pierwszym podprogramie.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Poprawka 107
Artykuł 10 ustęp 1

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

1. Niniejszym ustanawia się program na 
rzecz przedsiębiorstw, w szczególności 
MŚP, mikroprzedsiębiorstw i zakładów 
rzemieślniczych, przedsiębiorczości, 
innowacji i konkurencyjności przemysłowej 
(zwany dalej „programem na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji”).
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Or. fr

Uzasadnienie

Małe przedsiębiorstwa mają prawie 98% udział w strukturze przemysłowej Unii Europejskiej, 
zapewniając prawie 50% ogółu miejsc pracy. Ponadto przedsiębiorstwa te, a w szczególności 
zakłady rzemieślnicze mają indywidualne, charakterystyczne dla nich właściwości, potrzeby i 
oczekiwania. Dlatego w programie CIP należy poświęcić tym przedsiębiorstwom szczególną 
uwagę, aby ustanowić środki niezbędne do zaspokojenia ich specyficznych potrzeb.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 108
Artykuł 10 ustęp 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na MŚP.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 109
Artykuł 10 ustęp 2 litera a)

(a) dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP 
oraz na inwestycje w działalność 
innowacyjną, w tym na rzecz innowacji 
ekologicznych;

(a) dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP 
oraz na inwestycje w działalność 
innowacyjną, w tym na rzecz innowacji 
ekologicznych oraz wspierania grup 
„otwartych innowacji” z udziałem 
przedstawicieli przemysłu i MŚP 
ułatwiających dostęp MŚP do potencjału 
badawczego oraz skoncentrowanie się na 
zastosowaniach innowacyjnych; Działania 
obejmować będą łączenie programu 
ramowego z inicjatywami na rzecz 
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przywrócenia pomocy państwa na rzecz 
innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Nową metodą uruchomienia potencjału MŚP w zakresie działań innowacyjnych jest łączenie 
się w grona przedsiębiorczości z przedstawicielami przemysłu. Zasady udzielania pomocy 
państwa powinny sprzyjać funkcjonowaniu tych skoncentrowanych na innowacjach gron z 
udziałem MŚP i przedstawicieli przemysłu.

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 110
Artykuł 10 ustęp 2 litera a)

(a) dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP 
oraz na inwestycje w działalność 
innowacyjną, w tym na rzecz innowacji 
ekologicznych;

(a) dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP 
oraz na inwestycje w działalność 
innowacyjną, w tym na rzecz innowacji 
ekologicznych oraz innowacji służących 
zwiększeniu potencjału UE w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa;

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa, program CIP powinien mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP), 
poprzez większe wspieranie innowacji służących poprawie stanu bezpieczeństwa UE i jej 
obywateli. 

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 111
Artykuł 10 ustęp 2 litera a)

(a) dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP 
oraz na inwestycje w działalność 
innowacyjną, w tym na rzecz innowacji 
ekologicznych;

(a) dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozpoczęcie i rozwój oraz 
internacjonalizację działalności MŚP oraz 
na inwestycje w działalność innowacyjną, w 
tym na rzecz innowacji ekologicznych;
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Or. es

Uzasadnienie

Niezbędne jest zwrócenie uwagi na finansowe potrzeby europejskich MŚP związane ze 
sprostaniem procesom internacjonalizacji. Zasadnicze znaczenie w tym kontekście ma 
zapewnienie pomocy technicznej i dostępu do kredytów.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 112
Artykuł 10 ustęp 2 litera b)

(b) kształtowania otoczenia przyjaznego dla 
współpracy MŚP;

(b) kształtowania otoczenia przyjaznego dla 
współpracy MŚP na szczeblu regionalnym, 
krajowym, międzyregionalnym i 
transgranicznym;

Or. en

Uzasadnienie

Granice państw czy regionów nie mogą stanowić bariery dla ogólnoeuropejskiej współpracy 
między MŚP.

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 113
Artykuł 10 ustęp 2 litera c)

(c) innowacji w przedsiębiorstwach, w tym 
innowacji ekologicznych;

(c) innowacji w przedsiębiorstwach, w tym 
innowacji ekologicznych oraz innowacji na 
rzecz zwiększenia potencjału UE w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa;

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa, program CIP powinien mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP), 
poprzez większe wspieranie innowacji służących poprawie stanu bezpieczeństwa UE i jej 
obywateli.
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Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 114
Artykuł 10 ustęp 2 litera ca) (nowa) 

(ca) innowacji ekologicznych, w 
szczególności stosowania technologii dla 
środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Innowacje ekologiczne muszą zostać wymienione w ust. 1 ponieważ zostały one przekrojowo 
ujęte w pierwszym podprogramie. Dla większej jasności dodano nową literę ca).

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 115
Artykuł 10 ustęp 2 litera d)

(d) kultury opartej na przedsiębiorczości i
innowacji;

(d) przedsiębiorczości i potencjału 
handlowego;

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorczość i potencjał handlowy stanowią warunek opracowywania innowacji w 
przedsiębiorstwach, dlatego należy położyć nacisk na komercyjną część programu. 

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 116
Artykuł 10 ustęp 2 litera e)

(e) reform administracyjnych i 
gospodarczych związanych z 
przedsiębiorczością i innowacyjnością.

(e) likwidacji barier biurokratycznych oraz 
stworzenia odpowiednich ram.

Or. de



AM\593717PL.doc 37/109 PE 367.642v01-00

PL

Uzasadnienie

Przedsiębiorczość i potencjał handlowy stanowią warunek opracowywania innowacji w 
przedsiębiorstwach, dlatego należy położyć nacisk na komercyjną część programu. 

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 117
Artykuł 10 ustęp 2 litera ea) (nowa)

(ea) wykorzystania wiedzy przez MŚP oraz 
realizacji ich potencjału innowacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Wśród celów programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji należy podkreślić znaczenie 
korzystania przez MŚP z możliwości zdobycia wiedzy (oferowanych przez uniwersytety, inne 
programy wspólnotowe oraz krajowe i międzynarodowe programy na rzecz badań rozwoju 
technologicznego), jak również wykorzystania potencjału innowacyjnego MŚP w celu 
lepszego wyeksponowania procesu innowacji oraz stosunków między MŚP a środowiskami 
badań i rozwoju technologicznego. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 118
Artykuł 10 ustęp 2 litera ea) (nowa)

(ea) lepszych warunków regulacyjnych i 
administracyjnych dla tworzenia, rozwoju i 
innowacyjności MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki dodanemu zapisowi cele wyszczególnione w art. 10 w większym stopniu odpowiadają 
sferom działania wymienionym w art. 14 i 15.
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 119
Artykuł 10 ustęp 2 litera ea) (nowa)

(ea) dostępu do usług finansowych i 
doradczych na potrzeby uzyskania ochrony 
praw własności intelektualnej do innowacji, 
w tym większego dostępu do systemu 
patentowego.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas debaty poświęconej wnioskowi w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera, 
wyrażano powszechne poparcie dla systemu patentowego, równocześnie jednak Parlament 
Europejski wyraził obawy, że jest on niedostępny dla MŚP i może nawet działać na ich 
szkodę. Wiele z tych obaw związanych jest, co zrozumiałe, z ograniczonym zasobami, jakie 
MŚP mogą przeznaczyć na efektywne korzystanie z systemu patentowego. Program CIP 
powinien przewidywać możliwość ustanowienia funduszu patentowego, którego zadaniem 
byłoby udzielanie pomocy finansowej, technicznej i administracyjnej dla MŚP.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 120
Artykuł 10 ustęp 2 litera ea) (nowa)

(ea) udziału MŚP, a w szczególności 
małych przedsiębiorstw w opracowywaniu i 
wdrażaniu polityki w dziedzinie 
standaryzacji, kontroli jakości i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do towarów i 
usług.

Or. fr

Uzasadnienie

Standaryzacja stanowi niezbędny warunek innowacyjności i konkurencyjności małych 
przedsiębiorstw. Dlatego należy wspierać ją na szczeblu wspólnotowym.
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Poprawkę złożyły Dominique Ilasto i Anne Laperrouze

Poprawka 121
Artykuł 10 ustęp 2 litera ea) (nowa)

(ea) udziału małych przedsiębiorstw i 
zakładów rzemieślniczych w 
opracowywaniu i wdrażaniu polityki w 
dziedzinie standaryzacji, kontroli jakości i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do towarów i 
usług.

Or. fr

Uzasadnienie

Kontrola jakości ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw. Europejskie
certyfikaty, których przykładem jest ISO, stanowią gospodarczą i strategiczną wartość 
dodaną, do której dostęp należy zapewnić wszystkim przedsiębiorstwom. Dlatego program 
CIP powinien ułatwiać dostęp i zachęcać MŚP do udziału w programach standaryzacji, 
certyfikacji i innych programach UE.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 122
Artykuł 10 ustęp 2 litera eb) (nowa)

(eb) konkurencyjności MŚP przy 
równoczesnym stosowaniu środków na 
rzecz trwałego wzrostu i rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią Traktatu wszystkie programy UE muszą uwzględniać aspekt trwałości. 
Zapewnienie trwałości należy również do celów programu lizbońskiego.

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 123
Artykuł 11, część wprowadzająca

Działania związane z dostępem do Działania związane z dostępem do 
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finansowania przeznaczonego na 
rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP oraz 
na inwestycje w działalność innowacyjną, w 
tym na rzecz innowacji ekologicznych, 
mogą obejmować:

finansowania przeznaczonego na 
rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP oraz 
na inwestycje w działalność innowacyjną 
oraz innowacje służące zwiększeniu 
możliwości UE w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa, w tym na rzecz innowacji 
ekologicznych, mogą obejmować:

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa, program CIP powinien mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP), 
poprzez większe wspieranie innowacji służących poprawie stanu bezpieczeństwa UE i jej 
obywateli. 

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 124
Artykuł 11 litera aa) (nowa)

(aa) szczególne uwzględnienie trudności 
napotykanych przez kobiety-
przedsiębiorców, przedsiębiorców młodych 
oraz pochodzących spoza Europy w 
uzyskaniu dostępu do kapitału ryzyka;

Or. sv

Uzasadnienie

Kobiety-przedsiębiorcy, przedsiębiorcy młodzi oraz pochodzący spoza Europy napotykają 
często ogromne trudności w pozyskaniu kapitału ryzyka. Jeżeli Europa ma zrealizować cele 
Strategii Lizbońskiej, należy wszystkim zapewnić możliwość rozwijania przedsiębiorczości i 
kreatywności.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 125
Artykuł 11 litera aa) (nowa)

(aa) promowanie wartości aktywów w 
postaci praw własności intelektualnej 
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należących do MŚP 

Or. en

Uzasadnienie

Pozyskanie inwestycji związanych z wykorzystywaniem praw własności intelektualnej może 
przyczynić się do zapewnienia rentowności finansowej i przyciągnięcia nowych inwestycji w 
badania i rozwój. 

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 126
Artykuł 11 litera c)

(c) poprawę otoczenia finansowego MŚP. (c) poprawę otoczenia finansowego MŚP 
poprzez lepsze połączenie wszelkich 
dostępnych źródeł finansowania, w tym 
instrumentów finansowych polityki 
spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wykorzystać krajowe oraz unijne środki publiczne w celu zapewnienia efektu dźwigni 
oraz przyciągnięcia prywatnych inwestorów.

Poprawkę złożył Lorenzo Cesa

Poprawka 127
Artykuł 11 litera ca) (nowa)

(ca) zwiększenie potencjału instytucji 
finansowych w zakresie oceny projektów 
badawczych i innowacyjnych, na które 
MŚP składają wniosek kredytowy, poprzez 
stworzenie systemu „ośrodków oceny 
technologii”.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna wydaje się likwidacja deficytu w środkach MŚP przeznaczanych na inwestycje w 
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badania i innowacje. W tym celu należałoby wspierać tworzenie systemu ośrodków oceny 
technologii, które współpracowałyby z bankami oraz funduszami zalążkowymi/kapitału ryzyka 
przy ocenie projektów badawczych i innowacyjnych (w związku z którymi złożono wniosek 
kredytowy).

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 128
Artykuł 11 litera ca) (nowa)

(ca) zwiększenie potencjału instytucji 
finansowych w zakresie oceny projektów 
badawczych i innowacyjnych, na które 
MŚP składają wniosek kredytowy, poprzez 
stworzenie systemu „ośrodków oceny 
technologii”.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna wydaje się likwidacja deficytu w środkach MŚP przeznaczanych na inwestycje w 
badania i innowacje. W tym celu należałoby wspierać tworzenie systemu ośrodków oceny 
technologii, które współpracowałyby z bankami oraz funduszami zalążkowymi/kapitału ryzyka 
przy ocenie projektów badawczych i innowacyjnych (w związku z którymi złożono wniosek 
kredytowy).

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 129
Artykuł 12 litera a)

(a) rozwój usług wspierających działalność 
MŚP;

(a) rozwój usług wspierających działalność 
innowacyjnych MŚP oraz MŚP mających 
potencjał innowacyjny;

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 130
Artykuł 12 litera a)
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(a) rozwój usług wspierających działalność 
MŚP;

(a) rozwój usług wspierających działalność 
MŚP, najlepiej za pośrednictwem 
istniejących regionalnych sieci organizacji 
wspierania przedsiębiorczości;

Or. en

Uzasadnienie

W większości Państw Członkowskich istnieją już regionalne organizacje wspierania 
przedsiębiorczości, racjonalne byłoby zatem skorzystanie z ich wieloletnich doświadczeń.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 131
Artykuł 12 litera b)

(b) działania na rzecz środków 
umożliwiających MŚP współpracę z innymi 
przedsiębiorstwami za granicą, w tym 
zaangażowania MŚP w dziedzinie norm 
europejskich;

(b) działania na rzecz środków 
umożliwiających i zachęcających MŚP do 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami w 
regionie, w którym prowadzą działalność, 
na szczeblu krajowym lub za granicą, w tym 
zaangażowania MŚP w dziedzinie norm 
europejskich;

Or. en

Uzasadnienie

W imię trwałego rozwoju współpraca między MŚP nie powinna ograniczać się wyłącznie do 
modelu transgranicznego, należy zatem podkreślić także znaczenie współpracy na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. Także działania i aktywność samych MŚP mają zasadnicze znaczenie 
dla rozwoju ich wzajemnej współpracy.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 132
Artykuł 12 litera b)

(b) działania na rzecz środków 
umożliwiających MŚP współpracę z innymi 
przedsiębiorstwami za granicą, w tym 
zaangażowania MŚP w dziedzinie norm 
europejskich;

(b) działania na rzecz środków 
umożliwiających MŚP współpracę z innymi 
przedsiębiorstwami za granicą, w tym 
zaangażowania MŚP w dziedzinie norm 
europejskich i międzynarodowych;
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Or. fr

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 133
Artykuł 12 litera c)

(c) promowanie i ułatwianie 
międzynarodowej współpracy w biznesie.

(c) promowanie i ułatwianie transgranicznej
współpracy w biznesie na europejskim 
rynku wewnętrznym oraz z 
przedsiębiorstwami w państwach trzecich w 
celu wzmocnienia powiązań handlowych i 
inwestycyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Internacjonalizacja/europeizacja działań gospodarczych sprzyja konkurencyjności. 

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 134
Artykuł 12 litera ca) (nowa)

(ca) rozwój usług wspierających współpracę 
MŚP z innymi podmiotami zajmującymi się 
innowacją;

Or. en

Uzasadnienie

Ośrodki dysponujące potencjałem wiedzy, takie jak uniwersytety, parki naukowe i 
technologiczne, regionalne fora rozwoju, organizacje pozarządowe, fundusze kapitałowe itp., 
mogą być uważane za „podmioty działające na rzecz innowacji”. Zasadnicze znaczenie dla 
MŚP ma utrzymywanie bliskich kontaktów z innymi zainteresowanymi stronami w lokalnych, 
regionalnych oraz międzynarodowych środowiskach w celu zwiększenia własnego potencjału 
innowacyjnego.
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Poprawkę złożył Lorenzo Cesa

Poprawka 135
Artykuł 12 litera ca) (nowa)

(ca) wzmocnienie współpracy między 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
regionach stojących przed tymi samymi 
problemami i wyzwaniami, sprzyjając 
koordynacji oraz opracowywaniu 
odpowiednich polityk gospodarczych i 
przemysłowych, także poprzez tworzenie 
sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją w Europie obszary szczególnie predestynowane do rozwoju przemysłu, stanowiące o 
jej bogactwie, niemniej jednak, nawet jeśli nie dotknęła ich recesja, ich konkurencyjność jest 
obecnie mocno zagrożona. Dlatego niezbędne jest opracowanie dla tych obszarów polityk 
przemysłowych i gospodarczych, które umożliwią zaspokojenie ich specyficznych potrzeb. W 
tym kontekście konieczne jest wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami 
zlokalizowanymi w regionach stojących przed tymi samymi problemami i wyzwaniami, 
przykładowo poprzez stworzenie sieci służących wymianie i upowszechnianiu najlepszych 
praktyk. Takie sieci zapewniłyby również instytucjom UE instrument oceny oraz oszacowania 
szans powodzenia realizowanych przez nią polityk i inicjatyw legislacyjnych.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 136
Artykuł 12 litera ca) (nowa)

(ca) wzmocnienie współpracy między 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
regionach stojących przed tymi samymi 
problemami i wyzwaniami, sprzyjając
koordynacji oraz opracowywaniu 
odpowiednich polityk gospodarczych i 
przemysłowych, także poprzez tworzenie 
sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Są w Europie obszary szczególnie predestynowane do rozwoju przemysłu, stanowiące o 
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bogactwie Europy, niemniej jednak, nawet jeśli nie dotknęła ich recesja, ich konkurencyjność 
jest obecnie mocno zagrożona. Dlatego niezbędne jest opracowanie dla tych obszarów polityk 
przemysłowych i gospodarczych, które umożliwią zaspokojenie ich specyficznych potrzeb. W 
tym kontekście konieczne jest wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami 
zlokalizowanymi w regionach stojących przed tymi samymi problemami i wyzwaniami, 
przykładowo poprzez stworzenie sieci służących wymianie i upowszechnianiu najlepszych 
praktyk. Takie sieci zapewniłyby również instytucjom UE instrument oceny oraz oszacowania 
szans powodzenia realizowanych przez nią polityk i inicjatyw legislacyjnych.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 137
Artykuł 13, tytuł

Innowacje w przedsiębiorstwach, w tym 
innowacje ekologiczne 

Działania innowacyjne

Or. en

Uzasadnienie

Nowy tytuł w większym stopniu odpowiada zmienionemu art. 10.

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 138
Artykuł 13, tytuł

Innowacje w przedsiębiorstwach, w tym 
innowacje ekologiczne

Innowacje w przedsiębiorstwach, w tym 
innowacje ekologiczne oraz innowacje na 

rzecz zwiększenia potencjału UE w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa, program CIP powinien mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP), 
poprzez większe wspieranie innowacji służących poprawie stanu bezpieczeństwa UE i jej 
obywateli.
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Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 139
Artykuł 13, część wprowadzająca

Działania związane z innowacjami w 
przedsiębiorstwach, w tym innowacjami 
przyjaznymi dla środowiska mogą 
obejmować:

Działania związane z innowacjami w 
przedsiębiorstwach, w tym innowacjami 
przyjaznymi dla środowiska oraz 
innowacjami na rzecz zwiększenia 
potencjału UE w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa mogą obejmować:

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa, program CIP powinien mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP), 
poprzez większe wspieranie innowacji służących poprawie stanu bezpieczeństwa UE i jej 
obywateli.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 140
Artykuł 13 litera a)

(a) promowanie innowacji 
charakterystycznych dla danego sektora, 
gron przedsiębiorczości (ang. „clusters”), 
sieci innowacji, partnerstwa publiczno-
prywatnego w zakresie innowacji oraz 
współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i stosowanie 
zarządzania innowacji;

(a) promowanie innowacji w produktach 
technicznych i nietechnicznych, innowacji 
nietechnologicznych, np. innowacji w 
procesach, innowacji organizacyjnych i 
instytucjonalnych, innowacji 
charakterystycznych dla danego sektora, 
gron przedsiębiorczości (ang. „clusters”), 
sieci innowacji, partnerstwa publiczno-
prywatnego w zakresie innowacji oraz 
współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i stosowanie 
zarządzania innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

Podręcznik Oslo(OECD/Eurostat, listopad 2005) zawiera wytyczne OECD/UE dotyczące 
gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik został ostatnio 
poddany weryfikacji – w listopadzie 2005 r. ukazało się jego trzecie wydanie. Dokument ten 
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wyjaśnia koncepcję innowacji, a ponieważ definicja innowacji w programie CIP musi być 
zgodna z najnowszymi specyfikacjami dotyczącymi koncepcji innowacji, Podręcznik Oslo 
stanowi oczywiste źródło, z którego takie definicje należałoby zaczerpnąć.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 141
Artykuł 13 litera a)

(a) promowanie innowacji 
charakterystycznych dla danego sektora, 
gron przedsiębiorczości (ang. „clusters”), 
sieci innowacji, partnerstwa publiczno-
prywatnego w zakresie innowacji oraz 
współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i stosowanie 
zarządzania innowacji;

(a) promowanie innowacji 
charakterystycznych dla danego sektora, 
dotyczących procesów, innowacji 
marketingowych i organizacyjnych, jak 
również gron przedsiębiorczości (ang. 
„clusters”), sieci innowacji, partnerstwa 
publiczno-prywatnego w zakresie innowacji 
oraz współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i stosowanie 
zarządzania innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze wszystkimi standardowymi definicjami roboczymi innowacji, pojęcie to obejmuje 
innowacje w zakresie produktów, jak również w zakresie procesów. Powyższe rozszerzenie 
zakresu dopuszczonych działań jest zgodne z uzasadnieniem do projektu programu CIP, w 
którym „innowacje” zostały zdefiniowane jako „proces biznesowy związany z 
wykorzystywaniem możliwości rynkowych dla nowych produktów, usług i procesów 
biznesowych”, jak również ostatnim wydaniem Podręcznika Oslo poświęconego innowacjom, 
w którym wyraźnie wymieniono innowacje w zakresie „produktów”, „procesów”, 
„marketingu” oraz innowacje „organizacyjne”.

Poprawkę złożyli Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Poprawka 142
Artykuł 13 litera a)

(a) promowanie innowacji 
charakterystycznych dla danego sektora, 
gron przedsiębiorczości (ang. „clusters”), 
sieci innowacji, partnerstwa publiczno-
prywatnego w zakresie innowacji oraz 
współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i stosowanie 

(a) promowanie innowacji organizacyjnych 
i technologicznych oraz 
nietechnologicznych innowacji w zakresie 
produktów, charakterystycznych dla danego 
sektora, gron przedsiębiorczości (ang. 
„clusters”), sieci innowacji, partnerstwa 
publiczno-prywatnego w zakresie innowacji 
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zarządzania innowacji; oraz współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i stosowanie 
zarządzania innowacji;

Or. it

Uzasadnienie

Innowacje organizacyjne oraz nietechnologiczne innowacje w zakresie produktów są równie 
istotne jak innowacje technologiczne i przyczyniają się do wzrostu i konkurencyjności MŚP.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 143
Artykuł 13 litera a)

(a) promowanie innowacji 
charakterystycznych dla danego sektora, 
gron przedsiębiorczości (ang. „clusters”), 
sieci innowacji, partnerstwa publiczno-
prywatnego w zakresie innowacji oraz 
współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i stosowanie 
zarządzania innowacji;

(a) promowanie innowacji organizacyjnych 
i technologicznych oraz 
nietechnologicznych innowacji w zakresie 
produktów, charakterystycznych dla danego 
sektora, gron przedsiębiorczości (ang. 
„clusters”), sieci innowacji, partnerstwa 
publiczno-prywatnego w zakresie innowacji 
oraz współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi i stosowanie 
zarządzania innowacji;

Or. it

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że innowacje wnoszą wartość dodaną nie tylko wtedy, gdy mają charakter 
technologiczny, lecz także gdy dotyczą organizacji lub procesów.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto i Anne Laperrouze

Poprawka 144
Artykuł 13 litera aa) (nowa)

(aa) pomoc w dostosowaniu małych 
przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw i zakładów 
rzemieślniczych, do postępu 
technologicznego oraz zachęcanie do 
nietechnicznych innowacji służących 
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modernizacji, większej konkurencyjności i 
tworzeniu miejsc pracy, zwłaszcza w 
sektorze produkcji, gospodarowania 
środowiskiem naturalnym i zarządzania 
przedsiębiorstwem, marketingu i 
komunikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Małe przedsiębiorstwa, w szczególności zajmujące się produkcją i przetwarzaniem towarów i 
usług zapewniających dodatkową wartość dodaną, zwiększają potencjał wzrostu i 
konkurencyjność poprzez dostosowanie istniejących technologii przy zastosowaniu 
innowacyjnych metod lub modernizację stosowanych metod pracy (organizacja pracy, 
marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, komunikacja itd.).

Dlatego niezbędne jest przyjęcie szerszej koncepcji innowacji pozwalającej uwzględnić 
specyficzne potrzeby tych przedsiębiorstw.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 145
Artykuł 13 litera b)

(b) wspieranie krajowych i regionalnych 
programów na rzecz innowacji w biznesie;

(b) wspieranie krajowych i regionalnych 
programów na rzecz innowacji 
technologicznych i nietechnologicznych, 
jak również innowacji w zakresie procesów 
oraz innowacji organizacyjnych i 
instytucjonalnych w przedsiębiorstwach;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją innowacji z Podręcznika Oslo.

Podręcznik Oslo(OECD/Eurostat, listopad 2005 r.) zawiera wytyczne OECD/UE dotyczące 
gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik został ostatnio 
poddany weryfikacji – w listopadzie 2005 r. ukazało się jego trzecie wydanie. Dokument ten 
wyjaśnia koncepcję innowacji, a ponieważ definicja innowacji w programie CIP musi być 
zgodna z najnowszymi specyfikacjami dotyczącymi koncepcji innowacji, Podręcznik z Oslo 
stanowi oczywiste źródło, z którego takie definicje należałoby zaczerpnąć.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 146
Artykuł 13 litera b)

(b) wspieranie krajowych i regionalnych 
programów na rzecz innowacji w biznesie;

(b) wspieranie krajowych i regionalnych 
programów na rzecz innowacji 
technologicznych i nietechnologicznych w 
przedsiębiorstwach oraz innowacji w 
procesach biznesowych;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie innowacji obejmuje innowacje zarówno technologiczne, jak i nietechnologiczne, 
ponieważ te ostatnie mają również istotne znaczenie dla rozwoju MŚP. Powyższe rozszerzenie 
zakresu dopuszczonych działań jest zgodne z uzasadnieniem do projektu programu CIP, w 
którym „innowacje” zostały zdefiniowane jako „proces biznesowy związany z 
wykorzystywaniem możliwości rynkowych dla nowych produktów, usług i procesów 
biznesowych”, jak również ostatnim wydaniem Podręcznika Oslo poświęconego innowacjom, 
w którym wyraźnie wymieniono innowacje w zakresie „produktów”, „procesów”, 
„marketingu” oraz innowacje „organizacyjne”.

Poprawkę złożyli Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Poprawka 147
Artykuł 13 litera b)

(b) wspieranie krajowych i regionalnych 
programów na rzecz innowacji w biznesie;

(b) wspieranie krajowych i regionalnych 
programów na rzecz innowacji 
technologicznych, nietechnologicznych 
oraz dotyczących procesów w biznesie;

Or. it

Uzasadnienie

Innowacje organizacyjne oraz nietechnologiczne innowacje w zakresie produktów są równie 
istotne co innowacje technologiczne i przyczyniają się do wzrostu i konkurencyjności MŚP.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 148
Artykuł 13 litera b)
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(b) wspieranie krajowych i regionalnych 
programów na rzecz innowacji w biznesie;

(b) wspieranie krajowych i regionalnych 
programów na rzecz innowacji 
technologicznych, nietechnologicznych 
oraz dotyczących procesów w biznesie;

Or. it

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że innowacje wnoszą wartość dodaną nie tylko wtedy, gdy mają charakter 
technologiczny, lecz także gdy dotyczą organizacji lub procesów.

Poprawkę złożyli Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Poprawka 149
Artykuł 13 litera c)

(c) wspieranie popytu na technologie 
innowacyjne;

(c) wspieranie popytu na technologie 
innowacyjne poprzez pomoc w 
dostosowaniu innowacji technologicznych 
do specyficznych wymogów MŚP;

Or. it

Uzasadnienie

Często okazuje się, że innowacje technologiczne nie mogą zostać bezpośrednio wykorzystane 
w zróżnicowanych warunkach panujących w przedsiębiorstwach, ponieważ proces ten 
wymaga realizacji etapu analiz i dostosowań technicznych, niejednokrotnie bardzo dla 
przedsiębiorstw kosztownego. Dlatego należy zapewnić przedsiębiorstwom wsparcie 
finansowe na tym etapie.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 150
Artykuł 13 litera c)

(c) wspieranie popytu na technologie 
innowacyjne;

(c) wspieranie popytu na technologie 
innowacyjne i ochronę praw własności do 
nich;

Or. en
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Uzasadnienie

Dostęp do praw własności intelektualnej jest instrumentem wspierania innowacji 
opracowanym przez szybko rozwijające się przedsiębiorstwa. Należy zapewnić wsparcie dla 
propagowania wykorzystania i zarządzania takimi prawami.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 151
Artykuł 13 litera ca) (nowa)

(ca) tworzenie zachęt służących pobudzaniu 
popytu na innowacyjne produkty i usługi 
MŚP;

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z najbardziej dokładnych wskaźników innowacyjności MŚP jest zwiększenie ich 
potencjału w zakresie sprzedaży innowacyjnych produktów i usług na rzecz dużych 
odbiorców, gdyż MŚP bardzo wnikliwie analizują potrzeby swoich odbiorców. Dlatego 
rozwój europejskich MŚP zależy w znacznym stopniu od stworzenia możliwości utrzymania 
popytu na ich produkty i usługi.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 152
Artykuł 13 litera d)

(d) usługi wspierające na rzecz 
międzynarodowej wymiany wiedzy i 
transferu technologii oraz zarządzania 
własnością intelektualną i przemysłową;

(d) usługi wspierające na rzecz 
międzynarodowej wymiany wiedzy i 
transferu technologii oraz propagowania i 
zarządzania własnością intelektualną i 
przemysłową;

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do praw własności intelektualnej jest instrumentem wspierania innowacji 
opracowanym przez szybko rozwijające się przedsiębiorstwa. Należy zapewnić wsparcie na 
propagowanie wykorzystania i zarządzania takimi prawami.
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Poprawkę złożyła Etelka Barsi-Pataky

Poprawka 153
Artykuł 13 litera e)

(e) badanie nowych rodzajów usług 
innowacyjnych;

(e) badanie nowych rodzajów usług 
innowacyjnych (takich jak projekt Galileo, 
w związku z którym MŚP mogłyby rozwinąć 
nowe rodzaje usług możliwych do realizacji 
za pośrednictwem systemu nawigacji 
satelitarnej GNSS w wielu sektorach);

Or. en

Uzasadnienie

Galileo stanowi nową europejską instalację, dlatego ma strategiczne znaczenie dla Europy. 
Program ten idealnie wpisuje się w ramy Strategii Lizbońskiej, tworząc znaczną ilość nowych 
miejsc pracy w Europie oraz zwiększając jej konkurencyjność dzięki wykorzystaniu 
zaawansowanych technologii i know-how. Program CIP przewiduje udział europejskich MŚP 
w opracowywaniu innowacji przy wsparciu funduszy wspólnotowych, co przyczyni się do 
opracowania zastosowań i usług możliwych do realizacji za pośrednictwem systemu 
nawigacji satelitarnej GNSS.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 154
Artykuł 13 litera e)

(e) badanie nowych rodzajów usług 
innowacyjnych;

(e) opracowywanie i badanie nowych 
rodzajów usług innowacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Zaangażowanie przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe przyczyniłoby się do 
zwiększenia europejskiej konkurencyjności, dlatego zasadnicze znaczenie ma bardziej 
powszechny udział w tych procesach.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 155
Artykuł 13 ustęp 1a (nowy)
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1a. Innowacje należy pojmować jak 
najszerzej, jako obejmujące nie tylko 
procesy produkcyjne, lecz także zarządzanie 
przedsiębiorstwem i gospodarowanie 
środowiskiem naturalnym, marketing i 
komunikację; wszystkie z tych elementów 
przyczyniają się do modernizacji 
przedsiębiorstwa. Do innowacji można 
zaliczyć również dostosowanie istniejących 
technologii do potrzeb małych 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa definicja stanowi odzwierciedlenie warunków panujących w większości małych 
przedsiębiorstw, umożliwiając uwzględnienie i wymienienie w programie ramowym ich 
specyficznych potrzeb. Małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa mają często problemy 
z dostosowaniem do technologii lub innowacyjnych produktów. Pojęcie innowacji musi 
obejmować również dostosowanie takich technologii do specyficznych wymogów małych 
podmiotów gospodarczych (jednym, choć nie jedynym przykładem jest tutaj stosowanie 
standardów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego).

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 156
Artykuł 13 a (nowy)

Artykuł 13a
Innowacje ekologiczne

1. Innowacje ekologiczne stanowią istotny 
element programu ramowego oraz muszą 
odgrywać znaczącą rolę w jego realizacji.
2. Innowacje ekologiczne to wszelkie formy 
innowacji pozwalające uzyskać znaczące i 
widoczne postępy w osiągnięciu celu 
stałego rozwoju, poprzez ograniczenie 
szkodliwego oddziaływania na środowisko 
naturalne lub doprowadzenie do bardziej 
wydajnego i odpowiedzialnego korzystania 
z zasobów, w tym źródeł energii.

Or. en
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Uzasadnienie

Koncepcja innowacji ekologicznych jest stale rozwijana, dlatego w programie CIP należy 
zachować możliwość uwzględniania zachodzących przemian.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 157
Artykuł 13 a (nowy)

Artykuł 13a
Działania w zakresie innowacji 

ekologicznych
Działania dotyczące innowacji 
ekologicznych mogą obejmować w 
szczególności:
(a) zapewnianie dostępu do funduszy 
przeznaczonych na innowacje ekologiczne, 
przewidzianych w art. 11;
(b) promowanie sieci i gron 
przedsiębiorczości w dziedzinie innowacji 
ekologicznych, partnerstw publiczno-
prywatnych na rzecz innowacji 
ekologicznych oraz usług biznesowych 
ułatwiających lub wspierających innowacje 
ekologiczne;
(c) wspieranie popytu na innowacje 
ekologiczne i podejmowania działań na 
rzecz innowacji ekologicznych;
(d) wspieranie usługi międzynarodowej 
wymiany wiedzy i transferu technologii 
oraz zarządzania własnością intelektualną i 
przemysłową;
(e) propagowanie podejmowania 
dobrowolnych działań w zakresie innowacji 
ekologicznych, w takich dziedzinach jak 
gospodarowanie środowiskiem naturalnym 
i ekologiczne projektowanie produktów.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy jasno przedstawić, czego dokładnie dotyczą innowacje ekologiczne.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 158
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 oraz 
równoważenie ryzyka i korzyści 
wynikających z przedsiębiorczości, w 
szczególności w przypadku kobiet-
przedsiębiorców i młodych przedsiębiorców;

Or. sv

Uzasadnienie

Należy zachęcać również kobiety-przedsiębiorców. Jeżeli Europa ma zrealizować cele 
Strategii Lizbońskiej, należy wszystkim zapewnić możliwość rozwijania przedsiębiorczości i 
kreatywności.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto i Anne Laperrouze

Poprawka 159
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 i doskonalenie postaw, 
umiejętności i kultury przedsiębiorczości 
oraz równoważenie ryzyka i korzyści 
wynikających z przedsiębiorczości, w 
szczególności w przypadku młodych 
przedsiębiorców;

Or. fr

Uzasadnienie

Kształtowanie przedsiębiorczych postaw samo w sobie nie wystarczy do wspierania 
konkurencyjności, innowacyjności oraz tworzenia i przejmowania/przenoszenia 
przedsiębiorstw. Niezbędne jest również rozwijanie przedsiębiorczej postawy, w szczególności 
wśród ludzi młodych oraz w rzemiosłach i branżach, w których wymagane jest przygotowanie 
techniczne, często nisko cenionych przez młodych ludzi, ich rodziców i media. 
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Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 160
Artykuł 14 litera aa) (nowa)

(aa) zachęcanie studentów studiów 
magisterskich i doktoranckich do 
zaangażowania się w proces innowacji we 
współpracy z MŚP;

Or. en

Uzasadnienie

Potencjał wiedzy na rzecz innowacji musi obejmować wszelkie zasoby ludzkie - w 
szczególności ludzi młodych, ponieważ w społeczeństwie informacyjnym niezbędne jest 
podejmowanie już na wczesnym etapie życia ustawicznego kształcenia w zakresie innowacji. 
Zasoby ludzkie w postaci studentów studiów magisterskich i doktoranckich stanowią cenne 
źródło wiedzy dla MŚP. Ponadto MŚP mogą przyczynić się do praktycznego kształcenia w 
zakresie innowacji przedstawicieli środowisk badawczych.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 161
Artykuł 14 litera b)

(b) wspieranie otoczenia biznesu 
sprzyjającego innowacji, rozwojowi i 
wzrostowi przedsiębiorstw;

(b) wspieranie otoczenia biznesu 
sprzyjającego innowacji, rozwojowi i 
wzrostowi przedsiębiorstw w ramach 
stałego rozwoju;

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z czynników mających najistotniejsze znaczenie przy ograniczaniu kosztów 
osiągnięcia stałego rozwoju jest uwzględnianie kwestii stałości na jak najwcześniejszym 
etapie podejmowania decyzji biznesowych.
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Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 162
Artykuł 14 litera ba) (nowa)

(ba) wspieranie wymiany i mobilności 
pracowników europejskich MŚP oraz 
pomiędzy różnymi europejskimi 
instytucjami i sieciami na potrzeby 
transferu wiedzy i wymiany najlepszych 
praktyk;

Or. es

Uzasadnienie

Należy wspierać forum dialogu między inwestorami i podmiotami zajmującymi się 
innowacjami oraz kadrą zarządzającą w przedsiębiorstwach. W tym celu zasadnicze 
znaczenie mają inwestycje w programy szkoleń i wymiany, aby połączyć ducha 
przedsiębiorczości z potencjałem innowacyjnym, stanowiących dwa ze strategicznych filarów 
programu lizbońskiego.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 163
Artykuł 14 litera ca) (nowa)

(ca) propagowanie i wspieranie rozwoju 
ducha przedsiębiorczości we Wspólnocie;

Or. en

Uzasadnienie

Europa musi wyeliminować najbardziej podstawowe przejawy niezadowalającej sytuacji w 
dziedzinie przedsiębiorczości. Wspieranie ducha przedsiębiorczości w Europie zasługuje 
zatem na uwzględnienie wśród najważniejszych priorytetów programu.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto i Anne Laperrouze

Poprawka 164
Artykuł 14 litera ca) (nowa)

(ca) zachęcanie do tworzenia, przenoszenia 
i przejmowania przedsiębiorstw, w 
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szczególności małych przedsiębiorstw i 
zakładów rzemieślniczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Jak szacuje Komisja, w przeciągu najbliższych dziesięciu lat przeniesionych zostanie jedna 
trzecia europejskich przedsiębiorstw, średnio 610 tys. przedsiębiorstw rocznie w 
dziesięcioletnim okresie, co będzie miało potencjalny wpływ na 2,4 mln stanowisk pracy. 
Unia Europejska zmuszona będzie zmierzyć się z tym historycznym wyzwaniem, dotyczącym 
przede wszystkim małych przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych.

W związku z tym tworzenie, przejmowanie i przenoszenie przedsiębiorstw muszą stać się 
jednym z priorytetów działań służących kształtowaniu przedsiębiorczego ducha i postawy.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 165
Artykuł 15 litera b)

(b) wkład na rzecz definiowania i 
promowania strategii konkurencyjności 
związanych z sektorami przemysłowym i 
usługowym;

(b) wkład na rzecz definiowania i 
promowania strategii konkurencyjności 
związanych z sektorami przemysłowym i 
usługowym, w tym mechanizmów 
ograniczania biurokracji;

Or. en

Uzasadnienie

Biurokracja stanowi jedną z głównych barier dla przedsiębiorczości i innowacji, w 
szczególności w odniesieniu do MŚP, dlatego należy jej konsekwentnie i skutecznie 
przeciwdziałać w skali całej UE.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 166
Artykuł 15 litera c)

(c) wspieranie wzajemnej edukacji w 
administracji krajowej i regionalnej.

(c) wspieranie wzajemnej edukacji w 
administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej.
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Or. es

Uzasadnienie

Jak już uprzednio zaznaczono, nie możemy zapominać o władzach lokalnych.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto i Anne Laperrouze

Poprawka 167
Artykuł 15a (nowy)

Artykuł 15a
Udział małych przedsiębiorstw w 

opracowywaniu i wdrażaniu norm
Udział małych przedsiębiorstw i zakładów 
rzemieślniczych w opracowywaniu polityk 
w dziedzinie standaryzacji, kontroli jakości 
i bezpieczeństwa w odniesieniu do towarów 
i usług obejmuje:
(a) wspieranie i zachęcanie organizacji 
reprezentujących małe przedsiębiorstwa do 
udziału w europejskich i 
międzynarodowych inicjatywach na rzecz 
standaryzacji, w tym w dziedzinie ochrony 
konsumentów;
(b) zachęcanie do prowadzenia 
specjalistycznych szkoleń w dziedzinie 
standaryzacji i kontroli jakości przez 
organizacje reprezentujące małe 
przedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze;
(c) świadczenie usług informacyjnych, 
uświadamiających i doradczych przez 
kompetentne specjalistyczne agencje;
(d) zachęcanie do tworzenia dokumentacji 
w celu wyjaśniania, interpretacji i 
uproszczenia standardów, wraz z 
wytycznymi odnośnie do ich 
wykorzystywania i najlepszych praktyk w 
ich zakresie;
(e) wspieranie wdrażania norm, w tym 
norm ekologicznych, przez małe 
przedsiębiorstwa oraz zakłady 
rzemieślnicze. 



PE 367.642v01-00 62/109 AM\593717PL.doc

PL

Or. fr

Uzasadnienie

Standaryzacja jest niezbędna dla zapewnienia innowacyjności i konkurencyjności małych 
przedsiębiorstw oraz zakładów rzemieślniczych. W tym celu należy dostosować politykę w 
dziedzinie standaryzacji do specyficznych potrzeb takich przedsiębiorstw; realizacja tej 
polityki wymaga stałego wsparcia na szczeblu wspólnotowym, w szczególności w zakresie 
szkoleń, informacji, uświadamiania i interpretacji.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 168
Artykuł 15a (nowy)

Artykuł 15a
Udział małych przedsiębiorstw w 

opracowywaniu i wdrażaniu norm
Udział małych przedsiębiorstw w 
opracowywaniu polityk w dziedzinie 
standaryzacji, kontroli jakości i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do towarów i 
usług obejmuje:
(a) wspieranie i zachęcanie organizacji 
reprezentujących małe przedsiębiorstwa do 
udziału w europejskich i 
międzynarodowych inicjatywach na rzecz 
standaryzacji, w tym w dziedzinie ochrony 
konsumentów;
(b) zachęcanie do prowadzenia 
specjalistycznych szkoleń w dziedzinie 
standaryzacji i kontroli jakości przez 
organizacje reprezentujące małe 
przedsiębiorstwa;
(c) świadczenie usług informacyjnych, 
uświadamiających i doradczych przez 
kompetentne specjalistyczne agencje;
(d) zachęcanie do tworzenia dokumentacji 
w celu wyjaśniania, interpretacji i 
uproszczenia standardów, wraz z 
wytycznymi odnośnie do ich 
wykorzystywania i najlepszych praktyk w 
ich zakresie;
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(e) wspieranie wdrażania norm, w tym
norm ekologicznych, przez małe 
przedsiębiorstwa. 

Or. fr

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 169
Artykuł 16 ustęp 1

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 
rozwoju: przy ich zakładaniu, przy rozruchu, 
w fazie ekspansji oraz na etapie transferu 
biznesu. Instrumenty obejmują inwestycje 
realizowane przez MŚP w rozwój 
technologiczny, innowacje i transfer 
technologii.

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się, najlepiej na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, w celu ułatwienia 
MŚP dostępu do funduszy w niektórych 
fazach ich cyklu rozwoju: przy ich 
zakładaniu, przy rozruchu, w fazie ekspansji 
oraz na etapie transferu biznesu. Instrumenty 
obejmują inwestycje realizowane przez MŚP 
w rozwój technologiczny, innowacje i 
transfer technologii.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania społeczno-gospodarczego rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, 
realizację programu należy powierzyć partnerom regionalnym i lokalnym.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 170
Artykuł 16 ustęp 1

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 
rozwoju: przy ich zakładaniu, przy rozruchu, 
w fazie ekspansji oraz na etapie transferu 
biznesu. Instrumenty obejmują inwestycje 
realizowane przez MŚP w rozwój 
technologiczny, innowacje i transfer 
technologii.

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 
rozwoju: przy ich zakładaniu, przy rozruchu, 
w fazie ekspansji oraz na etapie transferu 
biznesu. Instrumenty obejmują inwestycje 
realizowane przez MŚP w rozwój 
technologiczny i innowacje, transfer 
technologii oraz innowacje 
nietechnologiczne, np. innowacje w 
zakresie procesów oraz innowacje 
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organizacyjne i instytucjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją innowacji z Podręcznika Oslo.

Podręcznik Oslo(OECD/Eurostat, listopad 2005) zawiera wytyczne OECD/UE w sprawie 
gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik został ostatnio 
poddany weryfikacji – w listopadzie 2005 r. ukazało się jego trzecie wydanie. Dokument 
wyjaśnia koncepcję innowacji, a ponieważ definicja innowacji w programie CIP musi być 
zgodna z najnowszymi specyfikacjami dotyczącymi koncepcji innowacji, Podręcznik Oslo 
stanowi oczywiste źródło, z którego takie definicje należałoby zaczerpnąć.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 171
Artykuł 16 ustęp 1

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 
rozwoju: przy ich zakładaniu, przy rozruchu, 
w fazie ekspansji oraz na etapie transferu 
biznesu. Instrumenty obejmują inwestycje 
realizowane przez MŚP w rozwój 
technologiczny, innowacje i transfer 
technologii.

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 
rozwoju: przy ich zakładaniu, przy rozruchu, 
w fazie ekspansji oraz na etapie transferu 
biznesu. Instrumenty oraz transgraniczny 
charakter ich działalności obejmują 
inwestycje realizowane przez MŚP w rozwój 
technologiczny, innowacje i transfer 
technologii.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zapewnić wsparcie finansowe na internacjonalizację europejskich przedsiębiorstw w 
tym kluczowym momencie, w którym na porządku dnia w większości europejskich państw i 
sektorów przemysłu jest zjawisko przenoszenia przedsiębiorstw.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 172
Artykuł 17 ustęp 1 litera a)

(a) wkład na rzecz zakładania i finansowania (a) wkład na rzecz zakładania i finansowania 



AM\593717PL.doc 65/109 PE 367.642v01-00

PL

MŚP oraz zwiększania dostępności kapitału 
własnego i kapitału ryzyka dla tych 
wielkości transakcji, dla których rynek go 
nie dostarcza w ilości odpowiadającej 
popytowi ze względu na wysokie koszty 
transakcji, co z kolei uniemożliwia MŚP 
wykorzystanie własnego potencjału wzrostu;

MŚP oraz zwiększania dostępności kapitału 
własnego i kapitału ryzyka dla tych 
wielkości transakcji, dla których rynek go 
nie dostarcza w ilości odpowiadającej 
popytowi ze względu na wysokie koszty 
transakcji, co z kolei uniemożliwia MŚP 
wykorzystanie własnego potencjału wzrostu
w celu stworzenia europejskiego rynku 
kapitału ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych problemów, z którymi borykają się obecnie w Europie potencjalni 
inwestorzy w MŚP obdarzone dużym potencjałem wzrostu jest fragmentaryzacja rynku 
kapitału ryzyka. W celu ograniczenia deficytu finansowania innowacyjnych MŚP należy 
zlikwidować bariery regulacyjne oraz w zakresie publicznego wizerunku, na które napotykają 
potencjalni międzynarodowi inwestorzy w fundusze kapitału ryzyka. Mechanizm GIF może 
przyczynić się do stopniowego stworzenia prawdziwego europejskiego rynku kapitału ryzyka.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 173
Artykuł 17 ustęp 2 akapit pierwszy i drugi

2. Instrument GIF składa się z dwóch 
elementów:

2. Instrument GIF składa się z dwóch 
elementów:

Pierwszy z nich - GIF1 – obejmuje 
inwestycje realizowane we wczesnej fazie 
rozwoju przedsiębiorstwa (faza zalążkowa i 
faza rozruchu). Skierowany jest na 
inwestycje w wyspecjalizowany kapitał 
ryzyka, taki jak finansowanie wczesnego 
stadium rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze 
zarządzane na skalę regionalną, fundusze 
przeznaczone dla określonych sektorów, 
technologie lub działania w dziedzinie badań 
i rozwoju technologii oraz fundusze 
związane z inkubatorami, które z kolei 
przekazują kapitał MŚP. Może również być 
współinwestorem w funduszach i 
instrumentach finansowych promowanych 
przez anioły biznesu.

Pierwszy z nich - GIF1 – obejmuje 
inwestycje realizowane we wczesnej fazie 
rozwoju przedsiębiorstwa (faza zalążkowa i 
faza rozruchu). Skierowany jest na 
inwestycje w wyspecjalizowany kapitał 
ryzyka, taki jak finansowanie wczesnego 
stadium rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze 
zarządzane na skalę regionalną, fundusze 
przeznaczone dla określonych sektorów, 
technologie lub działania w dziedzinie badań 
i rozwoju technologii oraz fundusze 
związane z inkubatorami, które z kolei 
przekazują kapitał MŚP. Jest on skierowany 
także na inwestowanie w fundusze 
wyspecjalizowane w finansowaniu w 
drugiej lub trzeciej kolejności MŚP 
mających znaczne trudności w pozyskaniu 
kapitału ryzyka. Może również być 
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współinwestorem w funduszach i 
instrumentach finansowych promowanych 
przez anioły biznesu.

Element drugi - GIF2 – obejmuje inwestycje 
na etapie ekspansji i dokonuje inwestycji w 
wyspecjalizowany kapitał ryzyka, które z 
kolei dostarczają quasi-kapitał własny lub 
kapitał własny innowacyjnym MŚP o 
wysokim potencjale wzrostu w fazie ich 
ekspansji. Inwestycje z GIF2 unikają 
kapitału „buy-out” lub zastępczego.

Element drugi - GIF2 – obejmuje inwestycje 
na etapie ekspansji i dokonuje inwestycji w 
wyspecjalizowany kapitał ryzyka, które z 
kolei dostarczają quasi-kapitał własny lub 
kapitał własny innowacyjnym MŚP o 
wysokim potencjale wzrostu w fazie ich 
ekspansji. Inwestycje z GIF2 wspierają 
zarówno kapitał „buy-in”, jak i kapitał
„buy-out” .

Or. en

Uzasadnienie

Wiele MŚP obdarzonych dużym potencjałem innowacyjnym napotyka trudności na wczesnym 
etapie działalności ze względu na brak pozyskania dostatecznego kapitału ryzyka. Ponieważ 
należy zapobiec lukom w łańcuchu finansowania, musimy wesprzeć wyspecjalizowane 
fundusze, które już obecnie finansuję projekty biznesowe (finansowanie w drugiej lub trzeciej 
kolejności).
Nabycie MŚP przez nowego właściciela wiąże się często z nowymi inwestycjami i 
innowacjami, na przeszkodzie stoi jednak często brak dostatecznego kapitału w MŚP 
znajdujących się na etapie ekspansji. Dlatego w ramach drugiego elementu – GIF2 
należałoby wspierać zarówno kapitał „buy-in”, jak i „buy-out”.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 174
Artykuł 17 ustęp 2 akapit drugi

Element drugi - GIF2 – obejmuje inwestycje 
na etapie ekspansji i dokonuje inwestycji w 
wyspecjalizowany kapitał ryzyka, które z 
kolei dostarczają quasi-kapitał własny lub 
kapitał własny innowacyjnym MŚP o 
wysokim potencjale wzrostu w fazie ich 
ekspansji. Inwestycje z GIF2 unikają 
kapitału „buy-out” lub zastępczego.

Element drugi - GIF2 – obejmuje inwestycje 
na etapie ekspansji i dokonuje inwestycji w 
wyspecjalizowany kapitał ryzyka, które z 
kolei dostarczają quasi-kapitał własny lub 
kapitał własny innowacyjnym MŚP o 
wysokim potencjale wzrostu w fazie ich 
ekspansji. Inwestycje z GIF2 unikają 
kapitału „buy-out” lub zastępczego.

Inwestycje z GIF przeznaczone są na 
fundusze, które mogą wykazać się 
doświadczeniem i doskonałością we 
współpracy z innowacyjnymi MŚP, 
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gronami innowacji i badań, takimi jak 
parki naukowe lub technologiczne oraz 
innymi podmiotami zajmującymi się 
innowacją.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia ogólnego zarządzania jakością programu, należy realizować środki 
służące zapewnieniu jakości odnośnie do wszystkich aspektów i instrumentów.
Ponieważ instrument GIF zarządzany jest przez Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz w celu 
zagwarantowania, by pośrednicy finansowi pełnili szerszą rolę, nie ograniczając się do 
funkcji doradców i pośredników, a tym samym nie byli oddzieleni od procesów i środowisk 
innowacyjnych, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, by fundusze kapitału ryzyka, „anioły 
biznesu” itd. dysponowały obszerną wiedzą na temat innowacyjnych MŚP, gron innowacji 
oraz gron badań i rozwoju technologicznego itd. oraz utrzymywały z nimi bliskie kontakty. 
Właśnie dzięki współpracy z MŚP uzyskuje się efekt dźwigni z funduszami pochodzącymi z 
programu CIP.

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 175
Artykuł 17 ustęp 2 akapit trzeci

Instrument GIF może inwestować w 
pośredników współdziałając, o ile to 
możliwe, z krajowymi programami 
mającymi na celu tworzenie małych firm 
inwestycyjnych.

Instrument GIF może inwestować w 
pośredników, najlepiej na szczeblu 
regionalnym, współdziałając, o ile to 
możliwe, z krajowymi programami 
mającymi na celu tworzenie małych firm 
inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy regionalni mają większą szansę na dostrzeżenie potencjału innowacyjnego 
lokalnych przedsiębiorstw oraz możliwości zareagowania w sposób bardziej elastyczny na ich 
potrzeby oraz przemiany zachodzące w regionalnym środowisku biznesowym.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 176
Artykuł 18 ustęp 2 element a)
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Element pierwszy, (a) finansowanie długu 
przy pomocy pożyczek lub leasingu, 
zmniejsza trudności poszczególnych MŚP 
przy pozyskiwaniu funduszy, wynikające z 
ryzyka postrzeganego jako większe w 
przypadku inwestycji w działania związane 
z wiedzą, takie jak rozwój technologiczny, 
innowacje, transfer technologii oraz z braku 
wystarczającego zabezpieczenia.

Element pierwszy, (a) finansowanie długu 
przy pomocy pożyczek lub leasingu, 
zmniejsza trudności poszczególnych MŚP 
przy pozyskiwaniu funduszy, wynikające z 
ryzyka postrzeganego jako większe w 
przypadku inwestycji w działania związane 
z wiedzą, takie jak rozwój technologiczny, 
innowacje, transfer technologii lub 
rozszerzenie zakresu prowadzonej 
działalności gospodarczej na zagranicę oraz 
z braku wystarczającego zabezpieczenia.

Or. de

Uzasadnienie

MŚP napotykają na szczególne trudności w zakresie pozyskania środków finansowych, kiedy 
rozszerzają swoją działalność na sąsiednie kraje, ponieważ instytucje finansowe uznają takie 
inwestycje za obarczone wyższym ryzykiem lub też nie mają dostatecznej wiedzy na temat 
regionu, w którym mają być one przeprowadzone.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 177
Artykuł 18 ustęp 2 akapit czwarty

Element czwarty, (d) sekurytyzacja portfeli 
dłużnych MŚP pozwoli na pozyskanie 
dodatkowych środków na pokrycie długu dla 
MŚP zgodnie z właściwymi uzgodnieniami 
dotyczącymi podziału ryzyka z odnośnymi 
instytucjami. Wsparcie dla wymienionych 
transakcji zależy od tego, czy instytucja 
zobowiąże się przeznaczyć znaczną część 
uzyskanej płynności pozyskanego kapitału 
na pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym 
okresie.

Element czwarty, (d) sekurytyzacja portfeli 
dłużnych MŚP pozwoli na pozyskanie 
dodatkowych środków na pokrycie długu dla 
MŚP zgodnie z właściwymi uzgodnieniami 
dotyczącymi podziału ryzyka z odnośnymi 
instytucjami. Wsparcie dla wymienionych 
transakcji zależy od tego, czy instytucja 
zobowiąże się przeznaczyć znaczną część 
uzyskanej płynności pozyskanego kapitału 
na pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym 
okresie.

Elementy SMEG skierowane są do banków 
i pośredników finansowych, którzy mogą 
wykazać się doświadczeniem i 
doskonałością we współpracy z 
innowacyjnymi MŚP, gronami innowacji i 
badań, takimi jak parki naukowe lub 
technologiczne oraz z innymi podmiotami 
zajmującymi się innowacją.
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia ogólnego zarządzania jakością programu, należy realizować środki 
służące zapewnieniu jakości odnośnie do wszystkich aspektów i instrumentów.
Ponieważ instrument GIF zarządzany jest przez Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz w celu 
zagwarantowania, by pośrednicy finansowi pełnili szerszą rolę, nie ograniczając się do 
funkcji doradców i pośredników, a tym samym nie byli oddzieleni od procesów i środowisk 
innowacyjnych, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, by fundusze kapitału ryzyka, „anioły 
biznesu” itd. dysponowały obszerną wiedzą na temat innowacyjnych MŚP, gron innowacji 
oraz gron badań i rozwoju technologicznego itd. oraz utrzymywały z nimi bliskie kontakty. 
Właśnie dzięki współpracy z MŚP uzyskuje się efekt dźwigni z funduszami pochodzącymi z 
programu CIP.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 178
Artykuł 19 ustęp 1 litera ba) (nowa)

(ba) zwiększenie kompetencji funduszy 
ryzyka, banków i pośredników finansowych 
w zakresie współpracy z innowacyjnymi 
MŚP, gronami innowacji i badań, takimi 
jak parki naukowe lub technologiczne oraz 
z innymi podmiotami zajmującymi się 
innowacją.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wszystkim MŚP równego dostępu do instrumentów GIF i SMEG, 
działania w ramach programu CBS powinny służyć między innymi zwiększeniu kompetencji 
funduszy podwyższonego ryzyka, banków oraz pośredników finansowych we współpracy z 
innowacyjnymi przedsiębiorstwami, gronami innowacji oraz badań i rozwoju 
technologicznego oraz innymi „podmiotami zajmującymi się innowacją”, przy czym nacisk 
powinien być kładziony w dalszym ciągu na doświadczenie i doskonałość pośredników 
finansowych w zakresie GIF i SMEG. Oznacza to konieczność udzielania pośrednikom 
finansowym w niektórych Państwach Członkowskich dodatkowego wsparcia w postaci 
instrumentów doradczych i szkoleniowych.
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Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 179
Artykuł 19 ustęp 2 akapit piąty

Działania w zakresie partnerstwa towarzyszą 
liniom kredytowym lub podziałowi ryzyka 
dostarczonym przez międzynarodowe 
instytucje finansowe bankom partnerskim 
lub instytucjom finansowym z krajów 
kwalifikujących się. Znaczna część działania 
odnosi się do ulepszenia zdolności banków 
do oszacowania ekonomicznej żywotności 
projektów, w którym znacząca rolę odgrywa 
składnik ekologiczny.

Działania w zakresie partnerstwa towarzyszą 
liniom kredytowym lub podziałowi ryzyka 
dostarczonym przez międzynarodowe 
instytucje finansowe bankom partnerskim 
lub instytucjom finansowym z krajów 
kwalifikujących się. Znaczna część działania 
odnosi się do ulepszenia zdolności banków 
do oszacowania ekonomicznej żywotności 
projektów, w którym znacząca rolę odgrywa 
składnik ekologiczny.

W celu zagwarantowanie MŚP równego 
dostępu do instrumentów GIF i SMEG, 
działania realizowane w ramach programu 
CBS dotyczą zwiększania kompetencji 
funduszy podwyższonego ryzyka, banków i 
pośredników finansowych w zakresie 
współpracy z innowacyjnymi MŚP, 
gronami innowacji i badań, takimi jak 
parki naukowe lub technologiczne oraz z 
innymi podmiotami zajmującymi się 
innowacją. W tym celu ustanawia się 
instrument doradczo-szkoleniowy.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wszystkim MŚP równego dostępu do instrumentów GIF i SMEG, 
działania w ramach programu CBS powinny służyć między innymi zwiększeniu kompetencji 
funduszy podwyższonego ryzyka, banków oraz pośredników finansowych we współpracy z 
innowacyjnymi przedsiębiorstwami, gronami innowacji oraz badań i rozwoju 
technologicznego oraz innymi „podmiotami zajmującymi się innowacją”, przy czym nacisk 
powinien być kładziony w dalszym ciągu na doświadczenie i doskonałość pośredników 
finansowych w zakresie GIF i SMEG. Oznacza to konieczność udzielania pośrednikom 
finansowym w niektórych Państwach Członkowskich dodatkowego wsparcia w postaci 
instrumentów doradczych i szkoleniowych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 180
Artykuł 20 ustęp 2 litery a), b) i c)
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(a) informacji, informacji zwrotnej, 
współpracy podmiotów gospodarczych;

(a) informacji, informacji zwrotnej, 
współpracy podmiotów gospodarczych 
(takie jak ośrodki Euro-Info (EIC);

(b) innowacji, technologii i transferu 
wiedzy;

(b) innowacji, technologii i transferu wiedzy 
(takie jak centra przekazu innowacji (IRC);

(c) zachęcające MŚP do udziału w 
programie ramowym Wspólnoty w 
dziedzinie badań i rozwoju technologii.

(c) zachęcające MŚP do udziału w 
programie ramowym Wspólnoty w 
dziedzinie badań i rozwoju technologii 
(takie jak krajowe punkty kontaktowe).

Or. en

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 181
Artykuł 20 ustęp 2, część wprowadzająca 

2. Do celów ust. 1 wsparcie finansowe może 
być udzielane na rzecz partnerów 
sieciowych świadczących w szczególności 
usługi w zakresie:

2. Opierając się na specjalistycznej wiedzy 
rynkowej nabytej przez istniejące 
europejskie sieci pomocy biznesowej, w 
szczególności ośrodki Euro-Info (EIC) oraz 
centra przekazu innowacji (IRC), organom 
doradczym działającym w dziedzinie 
przedsiębiorczości zleca się utrzymywanie 
ścisłej współpracy przy świadczeniu na 
rzecz przedsiębiorstw, w szczególności 
MŚP, usług o których mowa w ust. 1. 
Wsparcie finansowe może być udzielane na 
rzecz partnerów sieciowych świadczących w 
szczególności usługi w zakresie:

Or. de

Uzasadnienie

Należy skorzystać z doświadczeń nagromadzonych przez ośrodki Euro-Info (EIC) oraz centra 
przekazu innowacji (IRC).

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 182
Artykuł 20 ustęp 2 litera -a) (nowa)
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(-a) ustanowienia linii informacyjnej na 
temat innowacji i konkurencyjności w co 
najmniej trzech językach, za pośrednictwem 
której możliwe będzie udzielanie rzetelnego 
wsparcia MŚP, które zwrócą się o taką 
pomoc oraz informowanie ich o 
przeznaczonych dla nich programach 
pomocowych, do których mogą się 
kwalifikować, wraz z podaniem 
odpowiednich informacji kontaktowych;

Or. de

Uzasadnienie

MŚP należy zapewnić możliwość szybkiego i łatwego uzyskania rzetelnych informacji.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 183
Artykuł 20 ustęp 2 litera a)

(a) informacji, informacji zwrotnej, 
współpracy podmiotów gospodarczych;

(a) informacji, wsparcia, informacji 
zwrotnej, współpracy podmiotów 
gospodarczych (takich jak zapewniane 
przez ośrodki Euro-Info (EIC));

Or. de

Uzasadnienie

Należy skorzystać z doświadczeń nagromadzonych przez ośrodki Euro-Info (EIC) oraz centra 
przekazu innowacji (IRC).

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 184
Artykuł 20 ustęp 2 litera ca) (nowa)

(ca) zachęcania MŚP do udziału w 
programie ramowym oraz krajowych 
programach na rzecz przedsiębiorczości i 
innowacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Programy obejmują usługi służące zachęcaniu MŚP do udziału w programie ramowym 
Wspólnoty w dziedzinie badań i rozwoju technologii (art. 20 ust. 2 lit. c)) i powinny 
przewidywać takie usługi także na rzecz programu CIP. Ponieważ to właśnie MŚP stanowią 
fundament wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zarówno w starych, jak i nowych sektorach, 
należy wspierać programy na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, takie jak CIP. Wsparcie to 
ma zasadnicze znaczenie dla zakresu oddziaływania tych programów. MŚP nie zapewniono 
odpowiedniego wsparcia dla udziału w poprzednich programach wspólnotowych na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji (programach wieloletnich).

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 185
Artykuł 20 ustęp 3

3. Komisja dokonuje wyboru partnerów 
sieciowych w drodze zaproszenia do 
składania wniosków w odniesieniu do 
różnych usług przedstawionych w ust. 2 lit. 
a), b) i c). W wyniku tej procedury Komisja 
może zawrzeć umowę ramową w sprawie 
partnerstwa z wybranymi partnerami 
sieciowymi, w której określone są rodzaje 
oferowanych działań, procedura 
przyznawania dotacji oraz ogólne prawa i 
obowiązki każdej ze stron. Umowa ramowa 
w sprawie partnerstwa może obejmować 
cały okres trwania programu.

3. Komisja dokonuje wyboru partnerów 
sieciowych w drodze zaproszenia do 
składania wniosków w odniesieniu do 
różnych usług przedstawionych w ust. 2 lit. 
a), b) i c), uwzględniając przede wszystkim 
właściwe doświadczenie wnioskodawców w 
planowaniu i świadczeniu dla 
przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP, 
usług pomocowych w zakresie rozszerzenia 
zakresu ich działalności handlowej na 
zagranicę. W wyniku tej procedury Komisja 
może zawrzeć umowę ramową w sprawie 
partnerstwa z wybranymi partnerami 
sieciowymi, w której określone są rodzaje 
oferowanych działań, procedura 
przyznawania dotacji oraz ogólne prawa i 
obowiązki każdej ze stron. Umowa ramowa 
w sprawie partnerstwa może obejmować 
cały okres trwania programu.

Or. de

Uzasadnienie

Należy skorzystać z doświadczeń nagromadzonych przez ośrodki Euro-Info (EIC) oraz centra 
przekazu innowacji (IRC).
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Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 186
Artykuł 20 ustęp 3

3. Komisja dokonuje wyboru partnerów 
sieciowych w drodze zaproszenia do 
składania wniosków w odniesieniu do 
różnych usług przedstawionych w ust. 2 lit. 
a), b) i c). W wyniku tej procedury Komisja 
może zawrzeć umowę ramową w sprawie 
partnerstwa z wybranymi partnerami 
sieciowymi, w której określone są rodzaje 
oferowanych działań, procedura 
przyznawania dotacji oraz ogólne prawa i 
obowiązki każdej ze stron. Umowa ramowa 
w sprawie partnerstwa może obejmować 
cały okres trwania programu.

3. Komisja dokonuje wyboru partnerów 
sieciowych w drodze zaproszenia do 
składania wniosków w odniesieniu do 
różnych usług przedstawionych w ust. 2 lit. 
a), b), c) i ca). W wyniku tej procedury 
Komisja może zawrzeć umowę ramową w 
sprawie partnerstwa z wybranymi 
partnerami sieciowymi, w której określone 
są rodzaje oferowanych działań, procedura 
przyznawania dotacji oraz ogólne prawa i 
obowiązki każdej ze stron. Umowa ramowa 
w sprawie partnerstwa może obejmować 
cały okres trwania programu.

Or. en

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 187
Artykuł 20 ustęp 3a (nowy)

3a. W celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości usług, o których mowa w ust. 2 lit. 
a), b, c) i ca), przy wyborze partnerów do 
udziału w sieci uwzględnia się przede 
wszystkim:
- doświadczenie i doskonałość w 
doradztwie, upowszechnianiu wiedzy oraz 
tworzeniu sieci;
- dostateczne obejmowanie zakresem 
działalności działań wyszczególnionych w 
załączniku III;
- wyjątkowa jakość usług, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b), c) i d) musi zostać 
zapewniona dla wszystkich partnerów w 
sieciach, niezależnie od tego, w jakim 
Państwie Członkowskim prowadzą 
działalność.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zagwarantować odpowiednią jakość usług świadczonych przez ośrodki Euro-Info oraz 
centra przekazu innowacji, w odpowiedzi na krytykę ze strony MŚP dotyczącą jakości 
świadczonych usług dotyczących innych programów wspólnotowych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 188
Artykuł 20 ustęp 3a (nowy)

3a. Oprócz usług wymienionych w ust. 2 lit. 
a), b) i c), Komisja może udzielić wsparcia 
finansowego na ustanowienie w Państwach 
Członkowskich pojedynczych, 
uniwersalnych ośrodków informacyjnych, 
w których potencjalni wnioskodawcy 
otrzymają informacje na temat możliwości 
uzyskania pomocy z programu ramowego 
jako całości oraz, w odpowiednim 
przypadku, zostaną skierowani do 
właściwych partnerów kontaktowych, o 
których mowa w ust. 2. Pojedyncze, 
uniwersalne ośrodki informacyjne 
udzielają również informacji na temat 
programów wspieranych ze środków
Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak 
również innych programów wspólnotowych 
(np. programu na rzecz uczenia się przez 
całe życie), których cele są zbliżone i 
uzupełniają się wzajemnie z celami 
programu ramowego a także, w 
odpowiednim przypadku, kierują 
zainteresowane strony do właściwych 
kompetentnych struktur w celu uzyskania 
dalszej pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie pojedynczych, uniwersalnych ośrodków informacyjnych UE zapewni 
zainteresowanym stronom, a zwłaszcza MŚP, które nie dysponują czasem ani zasobami na 
długotrwałe poszukiwania miejsc, w których mogą uzyskać wsparcie, łatwy dostęp do 
informacji oraz doradztwo na temat wszystkich dostępnych usług, które mogą okazać się dla 
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nich użyteczne.
Należy ustanowić praktyczne powiązanie z właściwymi programami na rzecz uczenia się 
przez całe życie oraz programami finansowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu wspierania niezbędnych synergii z 
programem ramowym.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 189
Artykuł 20 ustęp 4

4. Oprócz usług, o których mowa w ust. 2 
lit. a), b) i c), Komisja może dostarczać 
wsparcie finansowe na realizację innych 
działań w ramach programu ramowego, w 
następstwie zaproszenia do składania ofert 
ograniczonego do partnerów sieciowych.

4. Oprócz usług, o których mowa w ust. 2 
lit. a), b), c) i ca) Komisja może dostarczać 
wsparcie finansowe na realizację innych 
działań w ramach programu ramowego, w 
następstwie zaproszenia do składania ofert 
ograniczonego do partnerów sieciowych. 
Komisja dokonuje corocznej oceny jakości 
usług świadczonych przez partnerów 
sieciowych. Jeżeli zostanie ustalone, że ich 
jakość jest niedostateczna, ramowe umowy 
w sprawie partnerstwa muszą zostać 
renegocjowane oraz należy złożyć nowe 
zaproszenia do składania ofert.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach ogólnego zarządzania jakością programu należy dokonywać oceny usług 
świadczonych przez partnerów sieciowych oraz wprowadzać odpowiednie zmiany, jeżeli 
zostanie ustalone, że jakość tych usług jest niedostateczna.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 190
Artykuł 20 ustęp 4

4. Oprócz usług, o których mowa w ust. 2 
lit. a), b) i c), Komisja może dostarczać 
wsparcie finansowe na realizację innych 
działań w ramach programu ramowego, w 
następstwie zaproszenia do składania ofert 
ograniczonego do partnerów sieciowych.

4. Oprócz usług, o których mowa w ust. 2 
lit. a), b), c) i ust. 3a, Komisja może 
dostarczać wsparcie finansowe na realizację 
innych działań w ramach programu 
ramowego, w następstwie zaproszenia do 
składania ofert ograniczonego do partnerów 
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sieciowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z dodaniem w art. 20 nowego ust. 3a.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 191
Artykuł 20 ustęp 4 a (nowy)

4a. Komisja zapewnia szczególne wsparcie 
dla MŚP w regionach, które ze względu na 
miejscową specyfikę czy też niższy stopień 
rozwoju, wymagają działań innowacyjnych 
w celu wzmocnienia ich konkurencyjności 
biznesowej. 

Or. es

Uzasadnienie

Aby ułatwić ekonomię skali oraz w celu rozwijania gron przedsiębiorczości na poziomie 
regionalnym i lokalnym, które z kolei mogą przyspieszyć powstanie grona na poziomie 
europejskim, niezbędne jest udzielenie wsparcia tym regionom w zakresie działań 
promujących innowacje i konkurencyjność, dopasowanych do ich struktur gospodarczych i 
przedsiębiorczości.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 192
Artykuł 20 ustęp 6a (nowy)

6a. Krajowe i regionalne instytucje 
pomagające organizacjom reprezentującym 
małe przedsiębiorstwa muszą być 
konsultowane i mogą otrzymać pomoc 
finansową na uruchomienie działań na 
podstawie programu ramowego. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Reprezentatywne organizacje mają kontakt z milionami małych przedsiębiorstw, co umożliwia 
realizację niezbędnych prac przygotowawczych służących zapewnieniu większej 
konkurencyjności przedsiębiorstw w podstawowych dziedzinach programu ramowego: 
innowacji, środowiska naturalnego, ICT, standaryzacji oraz przenoszenia przedsiębiorstw.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 193
Artykuł 21 ustęp 2 litera b)

(b) wspólnie posiadają przynajmniej trzy
państwa uczestniczące; oraz

(b) biorą w nich udział podmioty z 
przynajmniej dwóch państw 
uczestniczących;

Or. de

Uzasadnienie

Jako minimum wystarczy udział dwóch państw uczestniczących. W celu uzyskania 
pożądanych efektów, projekt współpracy realizowany z udziałem dwóch uczestników powinien 
kwalifikować się do uzyskania funduszy na wspieranie innowacji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 194
Artykuł 21 ustęp 4

4. Wsparcie otrzymać mogą wybrane grupy 
programów współpracujących w celu 
uzyskania wartości dodanej dla całej grupy 
lub dla jednego lub kilku działań 
szczegółowych realizowanych przez grupę, 
w celu tworzenia synergii pomiędzy 
programami współpracującymi lub dla 
zapewnienia masy krytycznej. 

4. Wsparcie otrzymać mogą wybrane grupy 
programów współpracujących w celu 
uzyskania wartości dodanej dla całej grupy 
lub dla jednego lub kilku działań 
szczegółowych realizowanych przez grupę, 
w celu tworzenia synergii pomiędzy 
programami współpracującymi lub dla 
zapewnienia masy krytycznej. Wsparcie 
może zostać udzielone na współpracę 
między krajowymi lub regionalnymi 
publicznymi instytucjami wspierającymi, 
takimi jak banki i fundusze wspierające, w 
celu umożliwienia im wymiany najlepszych 
praktyk oraz uruchamiania pilotażowych 
projektów na rzecz międzynarodowych 
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systemów pomocy MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

System wspierania innowacji biznesowych stanowi bardzo użyteczne narzędzie na rzecz 
zapewnienia lepszej koordynacji i międzynarodowego wymiaru działań wspierających MŚP, 
realizowanych w Państwach Członkowskich UE przede wszystkim na szczeblu krajowym, czy 
też nawet regionalnym. Publiczne instytucje wspierające, świadczące usługi pomagające w 
prowadzeniu działalności gospodarczej wiele zyskają na wzmocnieniu ich instytucjonalnej 
współpracy oraz uruchomieniu międzynarodowych systemów i funduszy wspierania MŚP, 
pragnących otworzyć się na transgraniczne inwestycje i partnerstwo.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 195
Artykuł 22 litera a)

(a) badania, gromadzenie danych, badania 
opinii publicznej i publikacje, o ile to 
możliwe oparte na oficjalnych danych 
statystycznych;

(a) badania, w tym rynkowe studium 
wykonalności, gromadzenie danych, badania 
opinii publicznej i publikacje, w tym będące 
owocem prac specjalistycznych grup 
analityczno-badawczych w dziedzinie 
przedsiębiorczości i innowacji, o ile to 
możliwe oparte na oficjalnych danych 
statystycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Dla zwiększenia konkurencyjności istotne znaczenie mają nie tylko innowacje, lecz także 
wiedza, na jaki rodzaj innowacji panuje obecnie popyt na rynku. Rozwój europejskiej sieci 
grup analityczno-badawczych wyspecjalizowanych w dziedzinie analizy polityki dotyczącej 
przedsiębiorczości i innowacji stanowić będzie czynnik stymulujący rozwój kultury 
przedsiębiorczości i innowacyjności.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 196
Artykuł 22 litera da) (nowa)

(da) konsultowanie i bezpośredni udział 
organizacji reprezentujących 
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zainteresowane przedsiębiorstwa.

Or. fr

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 197
Artykuł 22 litera db) (nowa)

(db) upowszechnianie i wykorzystanie 
pomocy naukowych, zestawów narzędzi, 
wytycznych oraz dokumentacji technicznej 
opracowanych dla MŚP w jednym z Państw 
Członkowskich w celu uzyskania 
optymalnych rezultatów i związanych z tym 
korzyści w pozostałych Państwach 
Członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje reprezentujące MŚP w różnych Państwach Członkowskich opracowały pomoce 
naukowe, zasoby narzędzi, wytyczne i dokumentację techniczną, które okazały się użyteczne, 
nie zawsze jednak są one znane w pozostałych Państwach Członkowskich (problemy z 
tłumaczeniem). Oznacza to, że wystarczy przetłumaczyć i dostosować te instrumenty do 
sytuacji lokalnej i krajowej w celu uzyskania efektywności kosztowej.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 198
Artykuł 23

Umowy bliźniacze między władzami 
szczebla krajowego i regionalnego

Umowy bliźniacze między organizacjami 
okołobiznesowymi szczebla krajowego i 
regionalnego

1. W celu umożliwienia skierowanej na 
specyficzne cele współpracy 
administracyjnej, do krajowych punktów 
kontaktowych kierowane są zaproszenia do 
składania ofert, w następstwie których mogą 
być ustanawiane działania twinningowe. We 
współpracy z właściwymi władzami 
krajowymi lub regionalnymi, punkty 

1. W celu umożliwienia skierowanej na 
specyficzne cele współpracy 
administracyjnej między organizacjami 
okołobiznesowymi, do krajowych punktów 
kontaktowych kierowane są zaproszenia do 
składania ofert, w następstwie których mogą 
być ustanawiane działania twinningowe. We 
współpracy z właściwymi władzami 
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kontaktowe mogą określić wiodącego 
specjalistę lub grupę specjalistów.

krajowymi lub regionalnymi, punkty 
kontaktowe mogą określić wiodącego 
specjalistę lub grupę specjalistów.

2. Komisja dokonuje przeglądu planu 
działań opracowanego przez wiodącego 
specjalistę lub zespoły specjalistów i może 
przyznać dotację administracji publicznej.

2. Komisja dokonuje przeglądu planu 
działań opracowanego przez wiodącego 
specjalistę lub zespoły specjalistów i może 
przyznać dotację organizacjom.

3. Działaniom bliźniaczym może 
towarzyszyć wsparcie centralne ze strony 
Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Celem programu jest wspieranie innowacji w dziedzinie komercyjnej, w związku z czym 
należy finansować wyłącznie tę dziedzinę. Sprzyjać realizacji tego celu może współpraca 
między organizacjami biznesowymi i handlowymi. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 199
Artykuł 23, tytuł

Umowy bliźniacze między władzami 
szczebla krajowego i regionalnego

Umowy bliźniacze między władzami 
szczebla krajowego i regionalnego oraz 
organizacjami biznesowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić zapis dotyczący współpracy między przedsiębiorstwami oraz 
zrzeszającymi je organizacjami.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 200
Artykuł 23, tytuł

Umowy bliźniacze między władzami 
szczebla krajowego i regionalnego

Umowy bliźniacze między władzami 
szczebla krajowego, regionalnego i 
lokalnego
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Or. es

Uzasadnienie

Współpraca między władzami powinna zyskać również wymiar lokalny.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 201
Artykuł 23 ustęp 1

1. W celu umożliwienia skierowanej na 
specyficzne cele współpracy 
administracyjnej, do krajowych punktów 
kontaktowych kierowane są zaproszenia do 
składania ofert, w następstwie których mogą 
być ustanawiane działania twinningowe. We 
współpracy z właściwymi władzami 
krajowymi lub regionalnymi, punkty 
kontaktowe mogą określić wiodącego 
specjalistę lub grupę specjalistów.

1. W celu umożliwienia skierowanej na 
specyficzne cele współpracy 
administracyjnej, do krajowych punktów 
kontaktowych kierowane są zaproszenia do 
składania ofert, w następstwie których mogą 
być ustanawiane działania twinningowe. We 
współpracy z właściwymi władzami 
krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi, 
punkty kontaktowe mogą określić 
wiodącego specjalistę lub grupę 
specjalistów.

Or. es

Uzasadnienie

Współpraca między władzami powinna zyskać również wymiar lokalny.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 202
Artykuł 23 ustęp 1

1. W celu umożliwienia skierowanej na 
specyficzne cele współpracy 
administracyjnej, do krajowych punktów 
kontaktowych kierowane są zaproszenia do 
składania ofert, w następstwie których mogą 
być ustanawiane działania twinningowe. We 
współpracy z właściwymi władzami 
krajowymi lub regionalnymi, punkty 
kontaktowe mogą określić wiodącego 
specjalistę lub grupę specjalistów.

1. W celu umożliwienia skierowanej na 
specyficzne cele współpracy 
administracyjnej, do krajowych punktów 
kontaktowych kierowane są zaproszenia do 
składania ofert, w następstwie których mogą 
być ustanawiane działania twinningowe. We 
współpracy z właściwymi władzami 
krajowymi lub regionalnymi, punkty 
kontaktowe mogą określić wiodącego 
specjalistę lub grupę specjalistów oraz 
organizacje biznesowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wprowadzić zapis dotyczący współpracy między przedsiębiorstwami oraz 
zrzeszającymi je organizacjami.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 203
Artykuł 23 ustęp 2

2. Komisja dokonuje przeglądu planu 
działań opracowanego przez wiodącego 
specjalistę lub zespoły specjalistów i może 
przyznać dotację administracji publicznej.

2. Komisja dokonuje przeglądu planu 
działań opracowanego przez wiodącego 
specjalistę lub zespoły specjalistów i może 
przyznać dotację administracji publicznej 
oraz organizacjom biznesowym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić zapis dotyczący współpracy między przedsiębiorstwami oraz 
zrzeszającymi je organizacjami.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 204
Artykuł 24

Środki wspierające program Środki wspierające program i pozostałe 
środki

Komisja może podjąć następujące kroki: Komisja może podjąć następujące kroki:
(a) analiza i monitorowanie 
konkurencyjności i kwestii sektorowych, w 
tym roczny raport Komisji na temat 
konkurencyjności przemysłu europejskiego;

(a) analiza i monitorowanie 
konkurencyjności i kwestii sektorowych, w 
tym roczny raport Komisji na temat 
konkurencyjności przemysłu europejskiego;

(b) przygotowanie ocen wpływu środków 
wspólnotowych o szczególnym znaczeniu 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw;

(b) przygotowanie ocen wpływu środków 
wspólnotowych o szczególnym znaczeniu 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz, 
na tej podstawie, uproszczenie 
obowiązujących przepisów lub 
przygotowanie nowych instrumentów 
legislacyjnych, dzięki którym innowacje 
staną się bardziej atrakcyjne w UE (np. w 
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dziedzinie praw własności intelektualnej);
(c) ocena specyficznych aspektów lub 
specyficznych środków wykonawczych w 
odniesieniu do tego programu;

(c) ocena specyficznych aspektów lub 
specyficznych środków wykonawczych w 
odniesieniu do tego programu;

(d) rozpowszechnianie właściwych 
informacji w odniesieniu do tego programu.

(d) rozpowszechnianie właściwych 
informacji w odniesieniu do tego programu.

(da) opracowanie projektu rozporządzenia 
Rady w sprawie ustanowienia wspólnotowej 
agencji ds. innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Tytuł artykułu powinien w większym stopniu odpowiadać jego treści.

UE musi odpowiedzieć na potrzebę zapewnienia atrakcyjnych ram prawnych dla innowacji 
(np. w dziedzinie praw własności intelektualnej) w celu skutecznego konkurowania w skali 
światowej.

W odniesieniu do potrzeby ustanowienia europejskiej agencji ds. innowacji – zob. 
uzasadnienie dla poprawki nr 3.

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 205
Artykuł 25

Program działań określa szczegółowo cele i 
priorytety, harmonogram operacyjny oraz 
zasady uczestnictwa i kryteria selekcji oraz 
oceny środków, o których mowa w art. 16 
do art. 23.

Program działań określa szczegółowo cele i 
priorytety, środki niezbędne do ich 
realizacji, harmonogram operacyjny oraz 
zasady uczestnictwa i kryteria selekcji oraz 
oceny środków realizacji, zgodnie z celami 
wyznaczonymi w art. 10, z zastrzeżeniem 
celów określonych w art. 24. Program 
działań określa środki na rzecz wspierania 
innowacji ekologicznych, które 
zamieszczane są w osobnym rozdziale.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne brzmienie tekstu wyklucza możliwość stosowania wspólnego zestawu instrumentów 
realizacji, co przewidziano w art. 6. Nowe brzmienie jest również zgodne z innymi właściwymi 
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przepisami (art. 36 i 45). Poza tym, należy zapewnić jasność odnośnie tego, czego konkretnie 
dotyczą innowacje ekologiczne, również na etapie programu działań.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 206
Artykuł 25 ustęp 1a (nowy)

Komisja ustanawia program działań w 
konsultacji z komitetem, o którym mowa w 
art. 46 ust. 1 lit. a). 

Or. sv

Uzasadnienie

Komitety przewidziane w programie mają do odegrania istotną rolę, dlatego nie należy 
ograniczać ich kompetencji. 

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 207
Artykuł 26 ustęp 3

3. Działania, o których mowa w ust. 2, są 
realizowane ze szczególnym naciskiem na
promowanie i podnoszenie świadomości na 
temat możliwości i korzyści, jakie 
technologie informacyjne i komunikacyjne 
oferują obywatelom i przedsiębiorstwom.

3. Działania, o których mowa w ust. 2 służą 
zwiększeniu potencjału innowacyjnego i 
konkurencyjności MŚP. Do działań tych 
należy również promowanie i podnoszenie 
świadomości na temat możliwości i 
korzyści, jakie technologie informacyjne i 
komunikacyjne oferują obywatelom i 
przedsiębiorstwom.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwolnić potencjał innowacyjny MŚP.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 208
Artykuł 26 ustęp 3

3. Działania, o których mowa w ust. 2, są 3. Działania, o których mowa w ust. 2
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realizowane ze szczególnym naciskiem na
promowanie i podnoszenie świadomości na 
temat możliwości i korzyści, jakie 
technologie informacyjne i komunikacyjne 
oferują obywatelom i przedsiębiorstwom.

przyczyniają się do zwiększenia potencjału 
innowacyjnego i konkurencyjności 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP 
oraz są realizowane przy uwzględnieniu, w 
miarę możliwości, potrzeby promowania i 
podnoszenia świadomości na temat 
możliwości i korzyści, jakie technologie 
informacyjne i komunikacyjne oferują 
obywatelom i przedsiębiorstwom.

Or. en

Uzasadnienie

Podnoszenie świadomości ma bardzo istotne znaczenie, ale nie może stanowić warunku 
realizacji wszystkich działań.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 209
Artykuł 27 litera a)

(a) zapewnienie łatwego dostępu do usług 
opartych na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych oraz tworzenie warunków 
odpowiednich dla szybkiej i właściwej
realizacji konwergencji komunikacji i usług 
cyfrowych, przy zapewnieniu 
interoperacyjności, bezpieczeństwa i 
aspektów zaufania; 

(a) zapewnienie łatwego dostępu do usług 
opartych na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych oraz tworzenie warunków 
odpowiednich dla szybkiej i efektywnej
realizacji konwergencji komunikacji i usług 
cyfrowych, przy zapewnieniu 
interoperacyjności, bezpieczeństwa i 
aspektów zaufania; 

Or. el

Uzasadnienie

Poziom wykorzystania cyfrowych środków i usług komunikacyjnych nie może być oceniany 
tylko pod kątem łatwości dostępu, lecz także wymiernej efektywności usług świadczonych 
indywidualnym użytkownikom. Należy zapewnić im nie tylko dostęp do tych technologii, lecz 
także możliwość ich efektywnego stosowania i uzyskiwania z nich korzyści. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 210
Artykuł 29 litera a)
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(a) zwiększenie dostępności ICT oraz 
umiejętności ich wykorzystywania przez 
użytkowników;

(a) zwiększenie dostępności ICT oraz 
umiejętności ich wykorzystywania przez 
użytkowników, jak również zapoznanie 
społeczeństwa z ICT;

Or. el

Uzasadnienie

Dostępność ICT jest niezbędnym warunkiem, jednak sama w sobie nie wystarczy do zasypania 
cyfrowej przepaści. Należy zachęcać do metodologicznych i innowacyjnych działań w celu 
informowania i zaznajomienia społeczeństwa z tymi nowymi technologiami oraz ich 
stosowaniem, pobudzając tym samym popyt na produkty tego sektora.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 211
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 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, w tym 
korzystanie z otwartych standardów oraz 
zapewnienie technologicznej neutralności i 
ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy nie tylko zapewnić, by materiały opracowywane obecnie przez administrację były 
dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, od jakiej firmy pochodzi używane przez nich 
oprogramowanie, lecz także to, by mogły z nich korzystać także przyszłe pokolenia, w okresie 
gdy powszechnie wykorzystywane dzisiaj oprogramowanie nie będzie już w użyciu.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 212
Artykuł 29 litera ca) (nowa)

(ca) wykorzystanie ICT w celu poprawy 
jakości życia mniej uprzywilejowanych 
grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych i ludzi starszych.

Or. en

Uzasadnienie

Określone grupy społeczne napotykające na szczególne trudności powinny zostać w sposób 
szczególny uwzględnione i skorzystać z rozwoju technologii ICT. 

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 213
Artykuł 30 ustęp 2a (nowy)

Powyższy element programu powinien 
służyć przede wszystkim zwiększeniu 
konkurencyjności oraz potencjału 
innowacyjnego MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwolnić potencjał innowacyjny MŚP.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 214
Artykuł 31 ustęp 1 litera c)

(c) sieci tematyczne grupujące różne 
zainteresowane podmioty wokół jednego 
celu, w celu umożliwienia działań 
koordynacyjnych i transferu wiedzy.

(c) sieci tematyczne grupujące różne 
zainteresowane podmioty wokół jednego 
celu, w celu umożliwienia działań 
koordynacyjnych i transferu wiedzy. Sieci 
tematyczne służące zbliżeniu ludzi i 
zachęceniu do wymiany technologicznego 
know-how oraz wspólnego opracowywania 
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projektów z podziałem na obszary 
geograficzne lub regiony UE na podstawie 
wspólnych czynników (kulturowych, 
geograficznych lub innych).

Or. el

Uzasadnienie

W programie ramowym należy stworzyć możliwość tworzenia tematycznych sieci służących 
zbliżeniu zainteresowanych stron, które mogą być nieliczne, napotykają jednak na wspólne 
(kulturowe, geograficzne lub inne) trudności i bariery utrudniające im zasypanie cyfrowej 
przepaści. Środki te będą miały szczególne znaczenie dla obszarów mniej uprzywilejowanych, 
w tym odległych wysp i społeczności zamieszkujących obszary górskie.

Poprawkę złożył Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 215
Artykuł 31 ustęp 2 akapit drugi

Wspólnota może przyznać dotację na rzecz 
budżetu projektów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), odpowiadającą maksymalnie 50% ich 
kosztów całkowitych. Organy publiczne 
mogą otrzymać zwrot na podstawie 100% 
kosztów dodatkowych.

Wspólnota może przyznać dotację na rzecz 
budżetu projektów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), odpowiadającą maksymalnie 50% ich 
kosztów całkowitych. Organy publiczne, 
organizacje pozarządowe oraz organizacje 
o charakterze niezarobkowym mogą 
otrzymać zwrot na podstawie 100% kosztów 
dodatkowych.

Or. es

Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe (NGO) oraz organizacje o charakterze niezarobkowym działają w 
interesie powszechnym, dlatego należy je traktować tak samo jak organy publiczne.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 216
Artykuł 31 ustęp 2 akapit drugi 

Wspólnota może przyznać dotację na rzecz 
budżetu projektów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), odpowiadającą maksymalnie 50 % ich 
kosztów całkowitych. Organy publiczne 

Wspólnota może przyznać dotację na rzecz 
budżetu projektów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), odpowiadającą maksymalnie 75% ich 
kosztów całkowitych. Organy publiczne 
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mogą otrzymać zwrot na podstawie 100 % 
kosztów dodatkowych.

mogą otrzymać zwrot na podstawie 100 % 
kosztów dodatkowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Zaproponowany maksymalny pułap pomocy wynoszący 50%, zgodnie z praktyką stosowaną w 
Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych w odniesieniu do projektów komercyjnych 
(podczas gdy inne dyrekcje generalne - ds. zatrudnienia, rozszerzenia etc. - ustaliły ten próg 
na 75%) jest zbyt niski w odniesieniu do organizacji o celu niezarobkowym, których nie stać 
na ponoszenie 75% kosztów projektu (szereg organizacji w nowych Państwach 
Członkowskich oraz państwach kandydujących nie może uczestniczyć w projektach nawet gdy 
minimalny wkład wynosi tylko 25%). Nawet projekty z udziałem przedsiębiorstw wymagają 
koordynatora (często funkcję tę pełnią organizacje o celu niezarobkowym).

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 217
Artykuł 31 ustęp 4 akapit drugi

Wsparcie dla działań tematycznych jest 
udzielane na dodatkowe kwalifikujące się 
koszty koordynacji i realizacji sieci. Udział 
Wspólnoty może pokrywać dodatkowe 
koszty kwalifikujące się wymienionych 
środków.

50% środków na działania tematyczne jest 
przyznawane na dodatkowe kwalifikujące 
się koszty koordynacji i realizacji sieci. 
Udział Wspólnoty może pokrywać 
dodatkowe koszty kwalifikujące się 
wymienionych środków.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu równego traktowania wszelkich środków poprzez ustanowienie 
powszechnie obowiązującego progu na poziomie 50%, co zachęca do prawidłowej realizacji 
programu, we własnym interesie beneficjentów. Przyznanie środków na poziomie 100% 
zachęcałoby do nadużyć finansowych w stosunku do funduszy publicznych. Natomiast 
preferencyjne traktowanie organów publicznych stałoby w sprzeczności z obowiązującymi w 
UE zasadami konkurencji. 

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 218
Artykuł 33, część wprowadzająca

W celu wspierania analiz polityki, rozwoju i W celu wspierania analiz polityki, rozwoju i 
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koordynacji z państwami uczestniczącymi są 
podejmowane następujące działania:

koordynacji z państwami uczestniczącymi, 
w szczególności dla zwiększenia 
konkurencyjności i potencjału 
innowacyjnego europejskich 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP są 
podejmowane następujące działania:

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwolnić potencjał innowacyjny MŚP.

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 219
Artykuł 34 ustęp 1, część wprowadzająca 

1. Dla celów wspierania realizacji programu 
lub przygotowania przyszłych działań są 
podejmowane następujące czynności:

1. Dla celów wspierania realizacji programu 
lub przygotowania przyszłych działań, w 
szczególności dla zwiększenia 
konkurencyjności i potencjału 
innowacyjnego europejskich 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP są 
podejmowane następujące czynności:

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwolnić potencjał innowacyjny MŚP.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 220
Artykuł 36 ustęp 1a (nowy)

Komisja ustanawia program działań w 
konsultacji z komitetem, o którym mowa w 
art. 46 ust. 1 lit. a). 

Or. sv

Uzasadnienie

Komitety przewidziane w programie mają do odegrania istotną rolę, dlatego nie należy 
ograniczać ich kompetencji. 
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Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 221
Artykuł 37 ustęp 1

1. Niniejszym ustanawia się program 
wspierający wydajność energetyczną, 
odnawialne źródła energii oraz różnorodność 
energetyczną, zwany dalej programem 
„Inteligentna Energia dla Europy”.

1. Niniejszym ustanawia się program 
wspierający wydajność energetyczną, 
odnawialne źródła energii oraz różnorodność 
energetyczną, zwany dalej programem 
„Inteligentna Energia dla Europy”. Powyższy 
program powinien być uznawany za środek 
osiągnięcia przez UE pozycji światowego 
lidera w dziedzinie trwałych technologii 
energetycznych oraz zastosowań 
zapewniających wysoką wydajność, a tym 
samym za program o kluczowym znaczeniu 
dla europejskiej konkurencyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią Traktatu, wszystkie programy UE muszą uwzględniać aspekt trwałości. 
Dotyczy to ewidentnie działań podejmowanych w ramach IEE. Jednakże, włączając program 
IEE do programu CIP należy podkreślić, że UE mogłaby zyskać konkurencyjną przewagę w 
dziedzinie trwałych technologii energetycznych oraz zastosowań zapewniających wysoką 
wydajność (firma General Electric ogłosiła zamiar poczynienia w tej dziedzinie nowych 
inwestycji na dużą skalę). Zmiana pozwoli zaznaczyć oddziaływanie na konkurencyjność 
gospodarczą UE oraz konkurencyjność przedsiębiorstw UE w dziedzinie stałego 
wykorzystywania zasobów naturalnych.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Poprawka 222
Artykuł 38 litera c)

(c) usuwanie niezwiązanych z technologią 
przeszkód na drodze do tworzenia 
inteligentnych wzorców produkcji i zużycia 
energii poprzez promowanie zwiększania 
możliwości instytucyjnych również na 
poziomie lokalnym i regionalnym, poprzez 
podnoszenie świadomości, zwłaszcza w 
ramach systemu edukacyjnego, poprzez 

(c) usuwanie niezwiązanych z technologią 
przeszkód na drodze do tworzenia 
inteligentnych wzorców produkcji i zużycia 
energii poprzez promowanie zwiększania 
możliwości instytucyjnych również na 
poziomie lokalnym i regionalnym, poprzez 
podnoszenie świadomości, zwłaszcza w 
ramach systemu edukacyjnego, poprzez 
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wspieranie wymiany specjalistycznej wiedzy 
oraz doświadczenia wśród głównych 
zaangażowanych podmiotów, a także na 
poziomie ogólnym wśród przedsiębiorstw i 
obywateli poprzez rozprzestrzenianie 
najlepszych praktyk i najlepszych 
dostępnych technologii, w szczególności 
poprzez promowanie na poziomie 
Wspólnoty.

wspieranie wymiany specjalistycznej wiedzy 
oraz doświadczenia wśród głównych 
zaangażowanych podmiotów, a także na 
poziomie ogólnym wśród przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, i obywateli poprzez 
rozprzestrzenianie najlepszych praktyk i 
najlepszych dostępnych technologii, w 
szczególności poprzez promowanie na 
poziomie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP mają kluczowe znaczenie dla innowacji w dziedzinie energetyki.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Poprawka 223
Artykuł 39 litera a)

(a) poprawę wydajności energetycznej i 
racjonalnego zużycia energii, w 
szczególności w sektorze budownictwa i 
przemysłowym, z wyłączeniem działań 
objętych art. 41;

(a) poprawę wydajności energetycznej i 
racjonalnego zużycia energii, w 
szczególności w sektorze budownictwa, w 
sektorze przemysłowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz w dziedzinie 
produktów zużywających energię z 
wyłączeniem działań objętych art. 41;

Or. en

Uzasadnienie

W powyższej literze należy osobno wymienić MŚP, natomiast produkty zużywające energię
powinny zostać zamieszczone ze względu na działania związane z rynkową transformacją 
produktów konsumenckich (dyrektywa w sprawie ekoprojektu).

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Poprawka 224
Artykuł 39 litera b)

(b) wsparcie dla opracowywania środków 
legislacyjnych i ich stosowania.

(b) wsparcie dla opracowywania środków 
legislacyjnych i ich stosowania, przy 
równoczesnym zapewnieniu nowych 
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możliwości biznesowych w dziedzinie usług 
energetycznych.

Or. en

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 225
Artykuł 39 litera ba) (nowa)

(ba) wspieranie sektora ciepłownictwa i 
chłodnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ogrzewanie i chłodzenie, na które zużywane jest ok. 40% energii, należą do dziedzin 
priorytetowych w sektorze energetycznym i jako takie zasługują na specjalną uwagę, co 
obejmuje również opracowywanie nowych technologii.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Poprawka 226
Artykuł 40 litera a)

(a) promowanie nowych i odnawialnych 
źródeł energii do celów centralnej i 
zdecentralizowanej produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie 
zróżnicowania źródeł energii, z wyjątkiem 
działań objętych art. 41;

(a) promowanie nowych i odnawialnych 
źródeł energii do celów centralnej i 
zdecentralizowanej produkcji energii 
elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz 
wspieranie zróżnicowania źródeł energii, z 
wyjątkiem działań objętych art. 41;

Or. en

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 227
Artykuł 43 litera b)

(b) tworzenie, rozszerzanie lub reorganizacja 
struktur i instrumentów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w dziedzinie 

(b) tworzenie, rozszerzanie lub reorganizacja 
struktur i instrumentów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w dziedzinie 
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energii, włącznie z planowaniem na 
poziomie lokalnym i regionalnym oraz 
zarządzaniem energetyką, jak również 
tworzenie właściwych produktów 
finansowych i instrumentów rynkowych;

energii, włącznie z planowaniem na 
poziomie lokalnym i regionalnym oraz 
zarządzaniem energetyką, jak również 
tworzenie właściwych produktów 
finansowych i instrumentów rynkowych, z 
wykorzystaniem doświadczeń obecnie i 
uprzednio działających sieci, takich jak sieć 
organizacji na rzecz promowania 
technologii energetycznych OPET i 
inicjatywa ManagEnergy;

Or. sv

Uzasadnienie

Sieć OPET, którą tworzy 40 biur w Europie i państwach trzecich funkcjonuje od połowy lat 
90-tych ubiegłego wieku i marnotrawstwem byłoby niewykorzystanie tego źródła wiedzy. 
Działania w ramach inicjatywy ManagEnergy doprowadziły do intensyfikacji prac w 
dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz środków zwiększania wydajności energetycznej 
na szczeblu lokalnym i regionalnym w UE.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 228
Artykuł 43 litera ea) (nowa)

(ea) pomoc finansowa dla krajowych i 
regionalnych instytucji pomagających 
organizacjom reprezentującym małe 
przedsiębiorstwa w działaniach 
informacyjnych, szkoleniowych i 
doradztwie służącym zapewnieniu 
stosowania przez małe przedsiębiorstwa 
dobrych praktyk w dziedzinie wykorzystania 
energii oraz dostosowania i promowania 
instalacji wykorzystujących trwałe źródła 
energii.

Or. fr

Uzasadnienie

Reprezentatywne organizacje mają kontakt z milionami małych przedsiębiorstw, co umożliwia 
realizację niezbędnych prac przygotowawczych służących zapewnieniu większej 
konkurencyjności przedsiębiorstw w podstawowych dziedzinach programu ramowego, 
włączając wydajność energetyczną. 
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Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 229
Artykuł 45 ustęp 1a (nowy)

Komisja ustanawia program działań w 
konsultacji z komitetem, o którym mowa w 
art. 46 ust. 1 lit. a).

Or. sv

Uzasadnienie

Komitety przewidziane w programie mają do odegrania istotną rolę, dlatego nie należy 
ograniczać ich kompetencji.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 230
Artykuł 46 ustęp 1 litera ca) (nowa)

(ca) w celu ogólnej koordynacji realizacji 
celów programu ramowego – Komitet 
Zarządzania Celami CIP (CIPOC).

Or. en

Uzasadnienie

Poza trzema komitetami zarządzającymi odpowiadającymi za poszczególne programy 
specjalne CIP, użyteczne byłoby ustanowienie organu koordynującego, monitorującego 
zgodność z horyzontalnymi celami CIP.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 231
Artykuł 46 ustęp 3a (nowy)

3a. Po przeprowadzeniu analizy 
efektywności kosztowej, Komisja może 
ustanowić agencję wykonawczą dla całego 
programu ramowego, mającą zapewnić jej 
wsparcie przy realizacji programu 
ramowego.
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Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli rozwiązanie takie okaże się bardziej korzystne finansowo (co należy ocenić w oparciu o 
wyniki analizy efektywności kosztowej), należy ustanowić agencję wykonawczą w celu 
zapewnienia bardziej skutecznej i spójnej realizacji programu.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 232
Artykuł 46a (nowy)

Artykuł 46a
Panel Doradczy Wysokiego Szczebla ds. 

Konkurencyjności i Innowacji
1. Komisji doradza Panel Doradczy 
Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności i 
Innowacji złożony z przedstawicieli 
przemysłu i organizacji biznesowych, w tym 
przedstawicieli MŚP oraz innych 
ekspertów. Powinni oni dysponować wiedzą 
na temat sektorów i kwestii uwzględnionych 
w programie ramowych, w tym 
finansowania, ICT, energetyki oraz 
innowacji ekologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie brakuje rozwiązań zapewniających konsultację zainteresowanych stron i ich 
udział w realizacji programu. Dlatego główną zaletą ustanowienia Panelu Doradczego jest 
to, że w programie możliwe będzie wykorzystanie wiedzy osób działających w dziedzinach 
uwzględnionych w programie CIP, tak by w większym stopniu odpowiadał on rzeczywistym 
potrzebom Unii (i ewentualnie został do nich dostosowany). Taka instytucja powinna również 
zapewnić spójne funkcjonowanie wszystkich elementów składających się na program ramowy, 
zwiększając tym samym konkurencyjność i innowacje poprzez wymianę dobrych praktyk 
uzyskanych w poszczególnych podprogramach.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Poprawka 233
Artykuł 46a (nowy)
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Artykuł 46 a
Konsultacje z organizacjami 

reprezentującymi przedsiębiorstwa
1. Komisja dąży do zapewnienia udziału 
organizacji reprezentujących 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
mikroprzedsiębiorstwa i zakłady 
rzemieślnicze w kształtowaniu polityk oraz 
opracowywaniu i przygotowywaniu 
programów działania oraz środków 
operacyjnych w programie ramowym. 
2. Konsultacje z tymi organizacjami 
prowadzane są w koordynacji z komitetami, 
o których mowa w art. 46.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje reprezentujące przedsiębiorstwa (izby, organizacje branżowe, itd.) są 
bezpośrednio dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań, zapewniając im doradztwo, 
informacje, specjalistyczną wiedzę i pomoc. Podobne usługi mają tym istotniejsze znaczenie 
dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza dla zakładów rzemieślniczych, 
które nie dysponują takimi zasobami. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 234
Artykuł 46 b (nowy)

Artykuł 46b
Procedura składania wniosków -

Vademecum
1. Komisja, uwzględniając opinię Panelu 
Doradczego Wysokiego Szczebla ds. 
Konkurencyjności i Innowacji w tej 
sprawie, przyjmuje prostą i 
niebiurokratyczną procedurę składania 
wniosków, która zapewni uczestnikom 
łatwy dostęp do programu ramowego.
2. Po wejściu w życie programu ramowego, 
Komisja publikuje czytelne i zrozumiałe dla 
użytkowników Vademecum, w którym 
ustanowione zostaną jasne, proste i 
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przejrzyste ramy ogólnych zasad udziału 
dla beneficjentów programu ramowego. 
Powinny one w szczególności ułatwiać 
udział MŚP.
3. Vademecum określa prawa i obowiązki 
beneficjentów; postanowienia finansowe, 
takie jak dotyczące kosztów 
kwalifikowanych oraz poziomów wsparcia, 
zasady regulujące przepisy i procedury 
administracyjne, w szczególności procedury 
składania wniosków uwzględniające 
potrzeby wnioskodawców, w odpowiednich 
przypadkach z rozłożeniem procedury 
składania wniosków na dwa etapy; zasady 
wykorzystania i rozpowszechniania 
rezultatów projektu; oraz zasady oceny, 
wyboru i przyjęcia ofert.
4. Komisja zapewnia, by okres między 
przedłożeniem wniosku oraz 
zawiadomieniem o wynikach oceny był jak 
najkrótszy.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura składania wniosków musi być jak najmniej skomplikowana, by zapewnić łatwy 
dostęp wszelkim potencjalnym beneficjentom programu, w szczególności MŚP. Komisja 
zobowiązana jest zasięgnąć opinii zainteresowanych podmiotów w celu ustalenia, jaka 
procedura składania wniosków zapewni największe korzyści użytkownikom. Niezależnie od 
przyjętych rozwiązań, należy zapewnić, by procedura rozpatrywania wniosków trwała jak 
najkrócej. Użytkownicy muszą uzyskać jasne i łatwo dostępne informacje na temat tego, w 
jaki sposób program będzie realizowany.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Poprawka 235
Załącznik I litera a)

a) 2 631 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota maksymalnie 520 mln zostanie 
przeznaczona na promowanie innowacji 
ekologicznych;

a) 2 631 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota około 520 mln zostanie przeznaczona 
na promowanie innowacji ekologicznych;
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Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 236
Załącznik I litera a)

a) 2 631 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota maksymalnie 520 mln zostanie 
przeznaczona na promowanie innowacji 
ekologicznych;

a) 2 631 mln EUR na realizację programu na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji, z czego 
kwota maksymalnie 900 mln zostanie 
przeznaczona na promowanie innowacji 
ekologicznych, natomiast kwota 300 mln 
EUR na innowacje związane z ochroną 
zdrowia;

Or. nl

Uzasadnienie

Na inwestycje w innowacje ekologiczne oraz związane z ochroną zdrowia należy przeznaczyć 
znaczne kwoty. Powyższa poprawka nie zmienia wysokości łącznej wartości pomocy i służy 
jednie wyjaśnieniu, że na wymienione rodzaje innowacji przeznaczone zostaną wystarczające 
środki.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 237
Załącznik II sekcja 1 litera C akapit pierwszy

Do zarządzania instrumentami stosuje się 
właściwa polityka w zakresie opłat. Opłaty 
ustanawia Komisja zgodnie z praktykami 
rynkowymi i uwzględniają one:

Do zarządzania instrumentami stosuje się 
właściwa polityka w zakresie opłat. Opłaty 
ustanawia Komisja zgodnie z praktykami 
rynkowymi, w taki sposób, by uchronić je 
przed jakimkolwiek negatywnym wpływem 
pośredników finansowych, i uwzględniają 
one:

Or. es

Uzasadnienie

Komisja musi zagwarantować, by MŚP mogły zawsze i w każdym przypadku mieć dostęp do 
korzystnych warunków oferowanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny 
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 238
Załącznik II sekcja 1 litera D

Przejrzystość Przejrzystość – podnoszenie świadomości
Każdy pośrednik zapewnia odpowiedni 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
wsparcia ze strony Wspólnoty.

Każdy pośrednik zapewnia odpowiedni 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
wsparcia ze strony Wspólnoty.

Beneficjentom końcowym, w szczególności 
MŚP, zapewnia się odpowiednie informacje 
na temat dostępnych możliwości 
finansowania oraz ich łącznego 
wykorzystania. 

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych problemów dotykających europejskie przedsiębiorstwa jest relatywny 
brak przejrzystości w zapewnianiu środków wspólnotowych dostosowanych do ich potrzeb. 
Odnosząc się bardziej konkretnie do MŚP, należy zapewnić, by opracowane dla nich 
instrumenty finansowe były powszechnie znane, dostępne i liczne, nawet jeżeli mają 
wzajemnie się wykluczać, aby zapewnić odpowiedni dostęp do finansowania.

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 239
Załącznik II sekcja 2 litera C akapit trzeci GIF 1

GIF 1 inwestuje w fundusze pośredniczące 
kapitału ryzyka inwestując w MŚP istniejące 
na rynku najdłużej od 10 lat, zaczynając jak 
zwykle od etapu poprzedzającego A 
(zakładanie) oraz A (wczesna faza) i 
zapewniając, gdzie stosowne, inwestycje 
kontynuacyjne (follow-on investment). 
Maksymalna łączna inwestycja w 
pośredniczący fundusz kapitału ryzyka 
wynosi 25 % całkowitego kapitału 
posiadanego przez dany fundusz lub 
maksymalnie 50 % w przypadku nowych 
funduszy, które prawdopodobnie odegrają 
wyjątkowo znaczącą rolę w rozwoju rynków 
kapitału ryzyka dla konkretnej technologii 
lub w konkretnym regionie, jak również 

GIF 1 inwestuje w fundusze pośredniczące 
kapitału ryzyka inwestując w MŚP istniejące 
na rynku najdłużej od 10 lat, zaczynając jak 
zwykle od etapu poprzedzającego A 
(zakładanie) oraz A (wczesna faza) i 
zapewniając, gdzie stosowne, inwestycje 
kontynuacyjne (follow-on investment). 
Maksymalna łączna inwestycja w 
pośredniczący fundusz kapitału ryzyka 
wynosi 25 % całkowitego kapitału 
posiadanego przez dany fundusz lub 
maksymalnie 50 % w przypadku nowych 
funduszy, które prawdopodobnie odegrają 
wyjątkowo znaczącą rolę w rozwoju rynków 
kapitału ryzyka dla konkretnej technologii 
lub w konkretnym regionie, jak również 
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narzędzia inwestowania aniołów biznesu. 
Maksymalna łączna inwestycja w 
pośredniczący fundusz kapitału ryzyka 
wynosi 50 % w przypadkach, gdy 
inwestycje funduszu koncentrują się na MŚP 
aktywnych w zakresie innowacji 
ekologicznych. Inwestorzy działający w 
warunkach odpowiadających normalnym 
warunkom rynkowym (zgodnie z „zasadą 
inwestora rynkowego”) zapewniają 
przynajmniej 50 % kapitału 
zainwestowanego w jakikolwiek fundusz, 
bez względu na charakter prawny i strukturę 
własnościową inwestorów zapewniających 
tę część kapitału. Zobowiązanie w ramach 
jednego funduszu nie może przekroczyć 30 
mln EUR. GIF1 może współinwestować za 
pomocą środków własnych EFI oraz 
środków przyznanych w ramach mandatu 
EBI lub środków zarządzanych przez EFI.

narzędzia inwestowania aniołów biznesu. 
Maksymalna łączna inwestycja w 
pośredniczący fundusz kapitału ryzyka 
wynosi 50 % w przypadkach, gdy 
inwestycje funduszu koncentrują się na MŚP 
aktywnych w zakresie innowacji 
ekologicznych. Maksymalna łączna 
inwestycja w pośredniczący fundusz 
kapitału ryzyka wynosi 70% w przypadku 
funduszy inwestujących w MŚP , których 
okres działalności nie przekracza trzech lat. 
Inwestorzy działający w warunkach 
odpowiadających normalnym warunkom 
rynkowym (zgodnie z „zasadą inwestora 
rynkowego”) zapewniają przynajmniej 50 % 
kapitału zainwestowanego w jakikolwiek 
fundusz, bez względu na charakter prawny i 
strukturę własnościową inwestorów 
zapewniających tę część kapitału. 
Zobowiązanie w ramach jednego funduszu 
nie może przekroczyć 30 mln EUR. GIF1 
może współinwestować za pomocą środków 
własnych EFI oraz środków przyznanych w 
ramach mandatu EBI lub środków 
zarządzanych przez EFI.

Or. de

Uzasadnienie

Ryzyko związane z uruchomieniem działalności okazywało się często zbyt wysokie dla 
indywidualnych osób, które w związku z tym nie podejmowały finansowych zobowiązań. 
Dlatego wydaje się niezbędne przeznaczenie wyższego poziomu finansowania (70%) dla 
pośredniczących funduszy kapitału ryzyka specjalnie na etap prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych. Jednakże taki wyższy poziom inwestycji może być uzasadniony jedynie wtedy, 
gdy okres funkcjonowania danego małego lub średniego przedsiębiorstwa nie przekracza 3 
lat. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 240
Załącznik II sekcja 3 litera C akapit trzeci

Kryteria dotyczące czwartego elementu 
SMEG d) (sekurytyzacja długu MŚP z 

Kryteria dotyczące czwartego elementu 
SMEG d) (sekurytyzacja długu MŚP z 
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danego portfela) zawierają transakcje 
indywidualne oraz dokonywane przez kilku 
partnerów, jak również transakcje 
obejmujące kilka krajów. Kryteria 
kwalifikujące określone są w oparciu o 
najlepsze praktyki rynkowe, w 
szczególności w odniesieniu do jakości 
kredytu oraz zróżnicowania 
zabezpieczonego portfela.

danego portfela) zawierają transakcje 
indywidualne oraz dokonywane przez kilku 
partnerów, jak również transakcje 
obejmujące kilka krajów. Kryteria 
kwalifikujące określone są w oparciu o 
najlepsze praktyki rynkowe, w 
szczególności w odniesieniu do jakości 
kredytu oraz zróżnicowania 
zabezpieczonego portfela. Specjalna uwaga 
zostanie poświęcona wspieraniu 
publicznych systemów sekurytyzacji MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne systemy sekurytyzacji aktywnie stymulowały rozwój rynku, pomagając MŚP w 
osiągnięciu wyższych poziomów sekurytyzacji, jako że wykorzystanie tych systemów stanowi 
na ogół warunek przyciągnięcia nowych inwestorów do funduszy podwyższonego ryzyka dla 
MŚP, jak również częściowego wyrównania kosztów zapewnienia sekurytyzacji MŚP. W 
związku z tym, wsparcie UE w ramach czwartego elementu SMEG dla nowych oraz już 
działających systemów sekurytyzacji może mieć decydujące znaczenie dla sekurytyzacji 
kredytów zaciąganych przez MŚP.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 241
Załącznik III litera a) tiret siódme a (nowe)

- wspieranie MŚP w zakresie wyszukiwania 
i łączenia się w sieci z dużymi 
kontrahentami zarówno z sektora 
prywatnego, jak i rządowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla wspierania innowacyjnych MŚP jest powiązanie ich z 
zaawansowanymi dużymi kontrahentami w celu pobudzania popytu na ich produkty i usługi. 
Ośrodki Euro-Info mogą pomóc w nawiązaniu i utrzymywaniu takich więzi dzięki 
wykorzystaniu odpowiednich instrumentów.
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Poprawkę złożył Lorenzo Cesa

Poprawka 242
Załącznik III litera a) tiret siódme a (nowe)

- wspieranie utworzenia sieci złożonej z 
przedsiębiorstw zlokalizowanych w 
regionach stojących przed takimi samymi 
problemami i wyzwaniami, służącej 
propagowaniu wymiany i upowszechnianiu 
najlepszych praktyk oraz zachęcaniu do 
koordynacji i opracowywania 
odpowiednich polityk gospodarczych i 
przemysłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Są w Europie obszary szczególnie predestynowane do rozwoju przemysłu, stanowiące 
bogactwo Europy, niemniej obecnie, nawet jeśli nie dotknęła ich recesja, ich konkurencyjność 
jest bardzo zagrożona. Dlatego niezbędne jest opracowanie dla tych obszarów polityk 
przemysłowych i gospodarczych, które umożliwią zaspokojenie ich specyficznych potrzeb. W 
tym kontekście konieczne jest wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami 
zlokalizowanymi w regionach mających takie same problemy i wyzwania, przykładowo 
poprzez stworzenie sieci służących wymianie i upowszechnianiu najlepszych praktyk. Takie 
sieci zapewniłyby również instytucjom UE instrument oceny oraz oszacowania szans 
powodzenia realizowanych przez nią polityk i inicjatyw legislacyjnych. 

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 243
Załącznik III litera a) tiret siódme a (nowe)

- udział w zapewnianiu szkoleń służących 
większej specjalizacji w przedsiębiorstwach.

Or. es

Uzasadnienie

Oprócz współpracy i wymiany informacji, niezbędne jest wspieranie szkoleń w 
przedsiębiorstwach. Gospodarka oparta na wiedzy, aby zachować konkurencyjność wymaga 
ustanowienia stałych kanałów komunikacji i współpracy między zaangażowanymi 
podmiotami, nie można również zaniedbać szkoleń i dążenia do doskonałości. 
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 244
Załącznik III litera a) tiret siódme a (nowe)

- wspieranie utworzenia sieci złożonej z 
przedsiębiorstw zlokalizowanych w 
regionach stojących przed takimi samymi 
problemami i wyzwaniami, służącej 
propagowaniu wymiany i upowszechnianiu 
najlepszych praktyk oraz zachęcaniu do 
koordynacji i opracowywania 
odpowiednich polityk gospodarczych i 
przemysłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Są w Europie obszary szczególnie predestynowane do rozwoju przemysłu, stanowiące 
bogactwo Europy, jednakże ich konkurencyjność jest zagrożona. Dlatego niezbędne jest 
opracowanie dla tych obszarów polityk przemysłowo-gospodarczych, które pozwolą 
zaspokoić ich potrzeby. Należy wzmacniać współpracę między przedsiębiorstwami 
położonymi w regionach mających takie same problemy i wyzwania, np. poprzez stworzenie 
sieci służącej wspieraniu wymiany i upowszechnianiu najlepszych praktyk (również instytucje 
UE mogą wykorzystać takie sieci oceny oraz oszacowania szans powodzenia realizowanych 
przez nie polityk i inicjatyw legislacyjnych).

Poprawkę złożył Lorenzo Cesa

Poprawka 245
Załącznik III litera a) tiret siódme b (nowe)

- pomoc MŚP w uzyskaniu szerszej wiedzy 
na temat instrumentów finansowych 
zarządzonych przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny i Europejski Bank 
Inwestycyjny – poprawiając tym samym ich 
dostęp do tych instrumentów – zachęcając 
krajowe organizacje branżowe i biznesowe 
do podjęcia specjalnych działań 
informacyjnych/szkoleniowych 
przeznaczonych dla ich członków.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zwiększać świadomość i wiedzę MŚP na temat istnienia instrumentów finansowych 
UE, by zwiększyć ich dostępność i wykorzystywanie. W związku z tym należy podkreślić rolę, 
jaką mogą odegrać organizacje branżowe i biznesowe w podejmowaniu specjalnych działań 
informacyjnych lub szkoleniowych, zwłaszcza adresowanych do sieci powiązanych 
przedsiębiorstw. 

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 246
Załącznik III litera a) tiret siódme b (nowe)

- pomoc MŚP w uzyskaniu szerszej wiedzy 
na temat instrumentów finansowych 
zarządzonych przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny i Europejski Bank 
Inwestycyjny – poprawiając tym samym ich 
dostęp do tych instrumentów – zachęcając 
krajowe organizacje branżowe i biznesowe 
do podjęcia specjalnych działań 
informacyjnych/szkoleniowych 
przeznaczonych dla ich członków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększać świadomość i wiedzę MŚP na temat istnienia instrumentów finansowych 
UE, by zwiększyć ich dostępność i wykorzystywanie. W związku z tym należy podkreślić rolę, 
jaką mogą odegrać organizacje branżowe i biznesowe w podejmowaniu specjalnych działań 
informacyjnych lub szkoleniowych, zwłaszcza adresowanych do sieci powiązanych 
przedsiębiorstw. 

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 247
Załącznik III litera b) tiret drugie

- uczestniczenie w rozpowszechnianiu i 
wykorzystaniu wyników badań;

- uczestniczenie w rozpowszechnianiu, 
ochronie praw własności i wykorzystaniu 
wyników badań;

Or. en
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Uzasadnienie

Podstawowym celem, jakiemu służą prawa własności intelektualnej jest zapewnienie ochrony 
wyników inwestycji w prace badawczo-rozwojowe służące dalszemu rozwojowi, ponieważ 
przyszły sukces komercyjny zależy od uzyskania ochrony dla wyników ciężkiej pracy w długim 
okresie prowadzenia badań.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 248
Załącznik III litera b) tiret trzecie

- zapewnienie usług w zakresie transferu 
technologii i wiedzy oraz w zakresie 
budowania partnerstwa pomiędzy 
podmiotami zajmującymi się innowacją;

- zapewnienie usług w zakresie transferu 
technologii i wiedzy, ochrony praw 
własności do innowacji oraz w zakresie 
budowania partnerstwa pomiędzy 
podmiotami zajmującymi się innowacją;

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym celem, jakiemu służą prawa własności intelektualnej jest zapewnienie ochrony 
wyników inwestycji w prace badawczo-rozwojowe służące dalszemu rozwojowi, ponieważ 
przyszły sukces komercyjny zależy od uzyskania ochrony dla wyników ciężkiej pracy w długim 
okresie prowadzenia badań.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 249
Załącznik III litera b) tiret trzecie

- zapewnienie usług w zakresie transferu 
technologii i wiedzy oraz w zakresie 
budowania partnerstwa pomiędzy 
podmiotami zajmującymi się innowacją;

- zapewnienie usług w zakresie transferu 
technologii i wiedzy oraz w zakresie 
budowania partnerstwa pomiędzy 
podmiotami zajmującymi się innowacją; w 
tym partnerstwami między organizacjami 
biznesowymi i akademickimi, jak również 
między sektorem prywatnym i publicznym,

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykonawcze powinny odpowiadać potrzebie bardziej intensywnego wykorzystywania 
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efektu synergii między sektorem publicznym a prywatnym oraz partnerstwa między 
środowiskiem akademickim i biznesowym.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 250
Załącznik III litera b) tiret -pierwsze (nowe)

- pobudzanie działań zapewniających efekt 
synergii między instytucjami 
dysponującymi potencjałem wiedzy 
(uniwersytety, programy wspólnotowe, itd.), 
MŚP oraz instrumentami finansowymi we 
wspólnotowych i krajowych programach na 
rzecz badań i rozwoju technologicznego, 
przedsiębiorczości i innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić efekt synergii dla tworzenia wiedzy oraz jej wymiany między instytucjami 
dysponującymi potencjałem wiedzy, MŚP oraz zróżnicowanymi programami na rzecz 
wspierania przedsiębiorczości i innowacji w MŚP. 

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 251
Załącznik III litera b) tiret -pierwsze a (nowe)

- pomoc MŚP w ustaleniu potencjału w 
zakresie wykorzystania innowacji oraz 
wyszukaniu partnerów sieciowych na 
potrzeby realizacji tego potencjału.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić MŚP odpowiednie wytyczne odnośnie do ustalania potencjału w zakresie 
wykorzystania innowacji oraz wyszukiwania potencjalnych partnerów sieciowych.



AM\593717PL.doc 109/109 PE 367.642v01-00

PL

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 252
Załącznik III litera ca) (nowa)

ca) Usługi służące zachęceniu MŚP do 
udziału w programie ramowym:
- podnoszenie świadomości MŚP odnośnie 
do programu ramowego;
- pomoc MŚP w ustaleniu potencjału 
innowacyjnego oraz wyszukaniu partnerów 
sieciowych na potrzeby realizacji tego 
potencjału.
- pomoc MŚP w przygotowaniu i 
koordynacji projektów propozycji do 
programu ramowego oraz do krajowych 
programów na rzecz przedsiębiorczości i 
innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Program CIP przewiduje świadczenie usług zachęcających MŚP do udziału we 
wspólnotowych programach na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Ponieważ to właśnie 
MŚP stanowią fundament wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zarówno w starych, jak i 
nowych sektorach, należy wspierać programy na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, takie 
jak CIP. Wsparcie to ma zasadnicze znaczenie dla zakresu oddziaływania tych programów.
Zachodzi konieczność zapewnienia efektu synergii na rzecz tworzenia i wymiany wiedzy 
między instytucjami dysponującymi potencjałem wiedzy oraz MŚP. Należy koniecznie 
zapewnić MŚP odpowiednie wytyczne przy ustalaniu potencjału innowacyjnego i partnerów 
sieciowych oraz przygotowywaniu projektów propozycji.


