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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 1
Odniesienie 8 a (nowe)

- uwzględniając decyzję nr 1639/2006/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 2006 r. ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (2007-2013),

Or. el

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 2
Odniesienie 15 a (nowe)

- uwzględniając Europejską kartę małych przedsiębiorstw, przyjętą w Santa Maria de 
Feira w dniu 20 czerwca 2000 r., która podkreśla, że małe przedsiębiorstwa należy 
uznać za jedną z głównych sił napędowych innowacji w Europie, oraz która 
zobowiązuje państwa członkowskie i Unię Europejską do wzmocnienia 
innowacyjności małych przedsiębiorstw, ich możliwości technologicznych, jak 

  
1 Dz.U. L 310, 9.11.2006, str. 15.
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również do stworzenia patentu wspólnotowego, który byłby dla nich dostępny,

Or. fr

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 3
Odniesienie 15 a (nowe)

- uwzględniając Europejską kartę małych przedsiębiorstw, przyjętą w Santa Maria de 
Feira w dniu 20 czerwca 2000 r., która wzywa do uznania małych przedsiębiorstw za 
jedną z głównych sił napędowych innowacji w Europie, oraz w ramach której 
państwa członkowskie i Unia Europejska zobowiązały się do wzmocnienia 
innowacyjności małych przedsiębiorstw, ich możliwości technologicznych, jak 
również do stworzenia patentu wspólnotowego, który byłby dla nich dostępny,

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 4
Odniesienie 15 a (nowe)

- uwzględniając Europejską kartę małych przedsiębiorstw, przyjętą w Santa Maria de 
Feira w dniu 20 czerwca 2000 r., która stanowi, że małe przedsiębiorstwa należy 
uznać za jedną z głównych sił napędowych innowacji w Europie, oraz w ramach 
której państwa członkowskie i Unia Europejska zobowiązały się do wzmocnienia 
innowacyjności małych przedsiębiorstw, ich możliwości technologicznych, jak 
również do stworzenia patentu wspólnotowego, który byłby dla nich dostępny,

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 5
Odniesienie 19 a (nowe)

- uwzględniając sprawozdanie Komisji sporządzone przez niezależną grupę ekspertów 
z dziedziny badań i rozwoju, której przewodniczył Esko Aho, zatytułowane 
„Tworzenie innowacyjnej Europy” (styczeń 2006 r.), końcowe sprawozdanie 
Europejskiego Naukowego Gremium Doradczego (EURAB) zatytułowane 
„Stymulowanie regionalnego potencjału w zakresie badań i innowacji” (listopad 
2005 r.) oraz sprawozdanie Komisji „Strategie i działania w dziedzinie innowacji: 
wyniki 15 lat doświadczeń na szczeblu regionalnym" (październik 2005 r.),
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Or. nl

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 6
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że nakłady inwestycyjne same w sobie nie są gwarantem rozwoju, 
lecz stają się – poprzez stosowne obszary polityki oraz wspieranie postępowych, 
prorozwojowych działań – niezbędnymi środkami ukierunkowanymi na jego 
materialną realizację,

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 7
Punkt Ea preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze prognozy dotyczące sytuacji demograficznej w Unii Europejskiej, 
niski wskaźnik urodzeń i starzejące się społeczeństwo,

Or. pl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 8
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze cel strategii lizbońskiej, jakim jest uczynienie z UE najbardziej 
konkurencyjnej gospodarki na świecie do roku 2010, między innymi poprzez 
osiągnięcie wydatków na badania i rozwój na zakładanym poziomie 3% PKB oraz
mając na uwadze konieczność aktywniejszego włączania ośrodków regionalnych i 
lokalnych w konkretną realizację celów strategii lizbońskiej,

Or. pl
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 9
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że implementacja ok. 60-70% prawa UE dokonywana jest na 
szczeblu regionalnym i lokalnym,

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 10
Punkt M a preambuły (nowy)

Ma. mając na uwadze, że zrównoważone dostawy energii stanowią jedno z 
najpoważniejszych wyzwań stojących przed UE;

Or. nl

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 11
Punkt M a preambuły (nowy)

Ma. mając jednak na uwadze, że potencjał innowacyjny małych przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw, jak również przedsiębiorstw rzemieślniczych, w szczególności 
w zakresie innowacji dotyczących słabozaawansowanych i średniozaawansowanych 
technologii oraz innowacji nietechnologicznych, nie jest w wystarczający sposób 
podkreślany i wykorzystywany, co pozbawia te przedsiębiorstwa niezbędnego źródła 
rozwoju gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy; zgodnie z 
poszerzoną definicją podawaną w tekstach wspólnotowych konieczne jest 
uwzględnienie różnych rodzajów innowacji, bez względu na sektor działalności 
gospodarczej,

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 12
Punkt O a preambuły (nowy)

Oa. mając na uwadze, że zmiany demograficzne są również wyzwaniem społecznym dla 
UE i oferują szerokie możliwości dla innowacji w UE i sektorze usług;
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Or. nl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 13
Punkt Q a preambuły (nowy)

Qa. mając na uwadze to, że innowacyjności nie należy traktować jedynie formalnie oraz 
uwzględniając istnienie swoistego „sprzężenia zwrotnego”, które przejawia się w 
tym, że właściwie prowadzona polityka regionalna sprzyja wielokierunkowym 
innowacjom, te zaś z kolei pociągają za sobą szybszy i bardziej harmonijny rozwój 
regionów, co służy spójności europejskiej,

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 14
Ustęp 1

1. zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji o zapewnienie we wszystkich 
regionach równych szans i możliwości wszystkim obywatelom w dostępie do edukacji 
na wszystkich poziomach kształcenia, dzięki czemu wyzwolona zostanie umiejętność 
innowacyjnego, twórczego myślenia oraz zapewniony zharmonizowany rozwój 
jednostki (tak umysłowy, jak i fizyczny), w tym również w zakresie kształtowania
aktywnych i prospołecznych postaw obywatelskich;

Or. pl

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 15
Ustęp 1

1. zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji o zapewnienie we wszystkich 
regionach równych szans i możliwości w dostępie do edukacji na wszystkich 
poziomach kształcenia, co sprzyjać będzie rozwojowi umiejętności każdej osoby w 
zakresie innowacyjnego, twórczego myślenia;

Or. fr
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 16
Ustęp 1

1. zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji o zapewnienie we wszystkich 
regionach równych szans i możliwości w dostępie do edukacji na wszystkich 
poziomach kształcenia, dzięki czemu wyzwolona zostanie umiejętność 
innowacyjnego, twórczego myślenia oraz zapewniony zharmonizowany rozwój 
jednostki (tak umysłowy, jak i fizyczny) (skreślenie);

Or. nl

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 17
Ustęp 2

2. (skreślenie) zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji o wspieranie rozwoju 
regionalnych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych oraz stymulowanie ich 
współpracy, w tym również szerszej niż dotychczas wymiany naukowców i studentów 
oraz zwiększonego dostępu kobiet-naukowców;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 18
Ustęp 2

2. doceniając dotychczasowe rezultaty, zwraca się do państw członkowskich oraz 
Komisji o wspieranie rozwoju regionalnych ośrodków akademickich i naukowo-
badawczych, w szczególności, o ile to możliwe, biegunów doskonałości w 
dziedzinach, w których badania nie są tak rozpowszechnione oraz stymulowanie ich 
współpracy, jak również związków pomiędzy tymi ośrodkami i tradycyjnymi 
biegunami doskonałości w UE w dziedzinach, w których sektor ten jest bardziej 
rozwinięty, w tym również szerszej niż dotychczas wymiany naukowców i studentów;

Or. el
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 19
Ustęp 2

2. doceniając dotychczasowe rezultaty, zwraca się do państw członkowskich oraz 
Komisji o wspieranie rozwoju regionalnych ośrodków akademickich i naukowo-
badawczych oraz stymulowanie ich współpracy, w tym również szerszej niż 
dotychczas wymiany naukowców i studentów, oraz łączenia ich za pomocą sieci z 
podobnymi strukturami w innych regionach i państwach członkowskich lub 
państwach trzecich;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 20
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca się do Komisji oraz państw członkowskich o promowanie projektów 
badawczych, których rezultaty mają zastosowanie w praktyce, przez co przyczyniają 
się do rozwoju regionów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 21
Ustęp 3

3. (skreślenie) uważa, że w sposób szczególny należy odnieść się do faktu, iż 
społeczeństwo europejskie coraz bardziej się starzeje i szerzej włączać w działania 
innowacyjne również ludzi starszych, wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie;

Or. en

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 22
Ustęp 3

3. zwraca uwagę Radzie i Komisji, że w obecnej sytuacji demograficznej UE, oraz 
odnosząc się do faktu, iż społeczeństwo europejskie coraz bardziej się starzeje, należy 
zachęcać również ludzi starszych do włączania się w działania innowacyjne, 
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wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie;

Or. fr

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 23
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji, a także władz regionalnych i 
lokalnych, o podjęcie skuteczniejszych działań pozwalających na „wyławianie” 
utalentowanej młodzieży oraz zapewnienie jej możliwości rozwoju naukowego i 
intelektualnego, a także o wszechstronne wspieranie rozwoju młodej kadry 
naukowej;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 24
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że zmiany demograficzne tworzą również możliwości dla gospodarki 
europejskiej; odnosi się do działań innowacyjnych w sektorze informatycznym i 
medycznym, w domotyce, telematyce i dużej części sektora usług, transportu i opieki 
zdrowotnej, jak również planowania regionalnego; przypomina, że większość władz 
regionalnych i lokalnych posiada konieczne uprawnienia do wdrożenia polityki w 
tych dziedzinach;

Or. nl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 25
Ustęp 4

4. zwraca się do Komisji, państw członkowskich, Komitetu Regionów oraz władz 
regionalnych z sugestią, aby dla wzmocnienia ducha innowacyjności systematycznie 
uaktywniać społeczności regionalne i lokalne poprzez wielokierunkowe wzmacnianie 
dialogu ze społeczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem biznesu, wpisujące się w 
zasadę bottom-up;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 26
Ustęp 5

5. stwierdzając, że warunkiem koniecznym dla zwiększenia zdolności innowacyjnych 
UE jest swobodny i bezpłatny (skreślenie) dostęp poprzez szerokopasmowy internet 
do:

a. informacji o charakterze administracyjnym (na wszystkich poziomach 
administrowania), umożliwiających załatwianie przez internet większości spraw 
urzędowych, w tym dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

b. informacji o charakterze naukowym, ekonomicznym, prawnym, kulturowym – przy 
poszanowaniu zasad własności intelektualnej (szersze upowszechnienie e-bibliotek),

zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości dostępu do tych informacji oraz jak 
najszerszego udostępnienia wykonywania pracy przy wykorzystaniu technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co jest szczególnie istotne dla osób, które 
pragną pracować na odległość, oraz o ogólne ułatwienie pracy i nauki przez internet;

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 27
Ustęp 5

5. stwierdzając, że warunkiem koniecznym dla zwiększenia zdolności innowacyjnych 
UE jest swobodny i bezpłatny (skreślenie) dostęp poprzez szerokopasmowy internet 
do:

a. informacji o charakterze administracyjnym (na wszystkich poziomach 
administrowania), umożliwiających załatwianie przez internet większości spraw 
urzędowych, w tym dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
b. informacji o charakterze naukowym, ekonomicznym, prawnym, kulturowym – przy 
poszanowaniu zasad własności intelektualnej (szersze upowszechnienie e-bibliotek),
zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości dostępu do tych informacji oraz jak 
najszerszego udostępnienia wykonywania pracy przy wykorzystaniu technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co jest szczególnie istotne dla osób, które 
sytuacja osobista lub zawodowa zmusza do pracy na odległość, w tym w 
szczególności młodych, wykształconych matek oraz osób niepełnosprawnych;
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Or. pl

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 28
Ustęp 5

5. stwierdzając, że warunkiem koniecznym dla zwiększenia zdolności innowacyjnych 
UE jest swobodny i bezpłatny – bądź bardzo tani – dostęp poprzez szerokopasmowy 
internet, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do internetu na obszarach 
oddalonych oraz obszarach wiejskich, do:

a. informacji o charakterze administracyjnym (na wszystkich poziomach 
administrowania), umożliwiających załatwianie przez internet większości spraw 
urzędowych, w tym dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

b. informacji o charakterze naukowym, ekonomicznym, prawnym, kulturowym – przy 
poszanowaniu zasad własności intelektualnej (szersze upowszechnienie e-bibliotek),

zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości dostępu do tych informacji oraz jak 
najszerszego udostępnienia wykonywania pracy przy wykorzystaniu technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a także ułatwienia dostępu do telepracy, jeżeli 
jest takie zapotrzebowanie, na przykład na trudno dostępnych obszarach wiejskich 
lub dla osób niepełnosprawnych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 29
Ustęp 5

5. stwierdzając, że warunkiem koniecznym dla zwiększenia zdolności innowacyjnych 
UE jest swobodny i bezpłatny – bądź bardzo tani – dostęp poprzez szerokopasmowy 
internet zapewniając jednocześnie dostęp do internetu w regionach najbardziej 
oddalonych, na obszarach peryferyjnych, jak również obszarach wiejskich;

Or. fr
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Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 30
Ustęp 5

5. stwierdzając, że warunkiem koniecznym dla zwiększenia zdolności innowacyjnych 
UE jest swobodny i bezpłatny – bądź bardzo tani – dostęp poprzez szerokopasmowy 
internet, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w regionach najbardziej oddalonych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 31
Ustęp 5

5. stwierdzając, że warunkiem koniecznym dla zwiększenia zdolności innowacyjnych 
UE jest swobodny i bezpłatny – bądź bardzo tani – dostęp poprzez szerokopasmowy 
internet do: 

a. informacji o charakterze administracyjnym (na wszystkich poziomach 
administrowania), umożliwiających załatwianie przez internet większości spraw 
urzędowych, w tym dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

b. informacji o charakterze naukowym, ekonomicznym, prawnym, kulturowym – przy 
poszanowaniu zasad własności intelektualnej (szersze upowszechnienie e-bibliotek),

zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości dostępu do tych informacji oraz jak 
najszerszego udostępnienia wykonywania pracy przy wykorzystaniu technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co może przyczyniać się do walki z 
bezrobociem i jest szczególnie istotne dla osób, które sytuacja osobista lub zawodowa 
zmusza do pracy na odległość, (skreślenie) osób niepełnosprawnych lub 
sprawujących opiekę nad innymi;

Or. pl

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 32
Ustęp 5

5. stwierdzając, że warunkiem koniecznym dla zwiększenia zdolności innowacyjnych UE 
jest swobodny i bezpłatny – bądź bardzo tani – dostęp poprzez szerokopasmowy internet 
do:
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a. informacji o charakterze administracyjnym (na wszystkich poziomach 
administrowania), umożliwiających załatwianie przez internet większości spraw 
urzędowych, w tym dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

b. informacji o charakterze naukowym, ekonomicznym, prawnym, kulturowym – przy 
poszanowaniu zasad własności intelektualnej (szersze upowszechnienie e-bibliotek),

zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości dostępu do tych informacji oraz jak 
najszerszego udostępnienia wykonywania pracy przy wykorzystaniu technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co jest szczególnie istotne w przypadku 
regionów oddalonych, obszarów górskich i wyspiarskich oraz dla osób, które 
sytuacja osobista lub zawodowa zmusza do pracy na odległość, w tym w 
szczególności młodych, wykształconych matek oraz osób niepełnosprawnych;

Or. el

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 33
Ustęp 5

5. stwierdzając, że warunkiem koniecznym dla zwiększenia zdolności innowacyjnych 
UE jest swobodny i bezpłatny – bądź bardzo tani – dostęp poprzez szerokopasmowy 
internet do:

a. informacji o charakterze administracyjnym (na wszystkich poziomach 
administrowania), umożliwiających załatwianie przez internet większości spraw 
urzędowych, w tym dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

b. informacji o charakterze naukowym, ekonomicznym, prawnym, kulturowym – przy 
poszanowaniu zasad własności intelektualnej (szersze upowszechnienie e-bibliotek),

zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości dostępu do tych informacji oraz jak 
najszerszego udostępnienia wykonywania pracy przy wykorzystaniu technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co jest szczególnie istotne dla osób, które 
sytuacja osobista lub zawodowa zmusza do pracy na odległość, w tym w 
szczególności młodych, wykształconych matek oraz osób niepełnosprawnych; biorąc 
równocześnie pod uwagę niewątpliwą skuteczność ogólnodostępnego 
szerokopasmowego łącza internetowego, wzywa Komisję do złagodzenia napięć, 
które powstają w praktyce pomiędzy polityką konkurencji i polityką pomocy państwa 
z jednej strony, a wsparciem takich projektów przez fundusze strukturalne z drugiej 
strony,

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 34
Ustęp 5 a (nowy)

5a. domaga się, aby władze lokalne, regionalne i krajowe, we współpracy z organami 
sektorowymi – takimi jak izby handlowe i inne ośrodki informacyjne – powołały do 
życia wspólne punkty informacji kompleksowej; podkreśla, że można to osiągnąć 
poprzez reformę sieci informacyjnych, bez potrzeby zwiększania wydatków; zauważa 
także, że w ten sposób firmy i instytucje badawcze mogą pod tym samym adresem 
uzyskać informacje na temat polityki w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju 
regionalnego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowym;

Or. nl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 35
Ustęp 6

6. uważając, że dla wzmocnienia innowacyjnych działań w całej Wspólnocie niezbędne 
jest szerokie wspieranie działalności wynalazczej, a w konsekwencji patentowej i 
licencyjnej, zwraca się do Rady, Komisji i państw członkowskich o wzmożenie prac 
wiodących do urzeczywistnienia idei patentu europejskiego oraz zapewnienia 
poszanowania praw autorskich (Intellectual property rights strategy), co powinno 
prowadzić do ustanowienia rozwiązań globalnych w tej materii, dla których wzorce 
europejskie powinny odgrywać wiodącą rolę;

Or. pl

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 36
Ustęp 6

6. uważając, że dla wzmocnienia innowacyjnych działań w całej Wspólnocie niezbędne 
jest szerokie wspieranie działalności wynalazczej, patentowej i licencyjnej, zwraca się 
do Rady, Komisji i państw członkowskich o wzmożenie prac wiodących do 
urzeczywistnienia idei patentu europejskiego oraz zapewnienia poszanowania  praw 
autorskich (Intellectual property rights strategy), a także do zdecydowanej i 
skutecznej walki z praktyką podrabiania towarów, co powinno prowadzić do 
ustanowienia rozwiązań globalnych w tej materii, dla których wzorce europejskie 
powinny odgrywać wiodącą rolę;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 37
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla, że środki rozwoju innowacji dotyczą również innowacji 
nietechnologicznych w zakresie kwestii organizacyjnych i związanych z usługami; z 
satysfakcją odnotowuje, że na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2006 r. Rada ds. 
konkurencyjności podjęła decyzję o opracowaniu wytycznych politycznych 
dotyczących innowacji w dziedzinie usług i innowacji nietechnologicznych; zwraca 
się do Komisji o włączenie w te prace organizacji przedstawicieli zainteresowanych 
przedsiębiorstw; wzywa regiony do wdrożenia środków mających na celu wsparcie 
innowacji nietechnologicznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 38
Ustęp 7

7. uważając, że dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania klastrów innowacji i
biegunów doskonałości (skreślenie) przyniosły dobre rezultaty oraz że należy 
poszerzyć je o wnioski sprawozdania „Tworzenie innowacyjnej Europy”, jak to 
uczyniła Komisja w swoim komunikacie zatytułowanym „Wykorzystanie wiedzy w 
praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE” (COM(2006)0502); 
uważa, że należy również wziąć pod uwagę wyniki wspomnianego wyżej 
sprawozdania Komisji w sprawie rezultatów 15 lat doświadczeń na szczeblu 
regionalnym w zakresie strategii i działań w dziedzinie innowacji (takich jak 
„voucher na innowacje”) oraz zalecenia EURAB zawarte w wyżej wymienionym 
sprawozdaniu końcowym (większe inwestycje w politykę badań i innowacji na 
szczeblu regionalnym oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie innowacji w 
regionach), a także zwraca się do Komisji oraz państw członkowskich o wspieranie 
rozwoju klastrów, jako struktur tworzących pomosty pomiędzy ośrodkami badawczo-
naukowymi, centrami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami i społecznościami 
lokalnymi;

Or. nl
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Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 39
Ustęp 7 a (nowy)

7a. uznaje, że dynamiczny rozwój innowacji na szczeblu regionalnym – w szczególności 
w zagłębiach przemysłu tradycyjnego i działalności jednorodnej – mógłby stanowić 
skuteczny argument przeciw delokalizacjom i sprzyjać zatrudnieniu w regionie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 40
Ustęp 8

8. zachęca państwa członkowskie do rozwijania współpracy przy tworzeniu europejskich 
platform technologicznych, dających możliwości skoncentrowanych działań 
innowacyjnych poprzez międzynarodowe i międzyregionalne łączenie sektora 
przemysłowego i biznesowego ze środowiskiem naukowo-badawczym i finansowym;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 41
Ustęp 9

9. przyjmując z zadowoleniem fakt, że nakłady na badania i rozwój w siódmym 
programie ramowym zwiększono o około 40%, niemniej jednak podkreślając, że 
obecny poziom nakładów na badania i rozwój jest wciąż niebezpiecznie niski, a 
nakłady przeznaczane na ten cel z budżetu wspólnotowego są dalece 
niewystarczające, zwraca się do państw członkowskich o możliwie szybkie, istotne 
zwiększenie udziału tych nakładów w PKB zarówno na poziomie krajowym, jak i 
regionalnym;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 42
Ustęp 9

9. podkreślając, że obecny poziom nakładów na badania i rozwój jest niebezpiecznie 
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niski, a nakłady przeznaczane na ten cel z budżetu wspólnotowego są dalece 
niewystarczające, zwraca się do państw członkowskich o możliwie szybkie, istotne 
zwiększenie procentu PKB przekazywanego na badania i rozwój zarówno na 
poziomie krajowym, jak i regionalnym;

Or. en

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 43
Ustęp 9

9. podkreślając, że obecny poziom nakładów na badania i rozwój jest niebezpiecznie 
niski, a nakłady przeznaczane na ten cel z budżetu wspólnotowego są dalece 
niewystarczające, zwraca się do państw członkowskich o możliwie szybkie, istotne 
zwiększenie udziału tych nakładów w PKB zarówno na poziomie krajowym, jak i 
regionalnym, akcentując także konieczność racjonalnego, zgodnego z 
przeznaczeniem wydatkowania tych środków;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 44
Ustęp 9 a (nowy)

9a. uważając fundusze strukturalne za podstawowe narzędzie wspierania zdolności 
innowacyjnych i zmniejszania dysproporcji gospodarczych między regionami, 
sugeruje Komisji i państwom członkowskim zwiększenie wysokości kwot 
przeznaczonych w funduszach strukturalnych na badania i rozwój;

Or. pl

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 45
Ustęp 10

10. wyrażając przekonanie, że powołanie Europejskiego Instytutu Technologicznego 
(EIT) byłoby nowym otwarciem, zapobiegającym „drenażowi mózgów” i 
stwarzającym dla zdolnych europejskich naukowców niepowtarzalną szansę
prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie oraz że byłoby to również 
źródło potencjalnego wspierania regionalnych instytucji naukowo-badawczych, 
zwraca się do Rady, Komisji i państw członkowskich o przyśpieszenie prac 
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zmierzających do powołania EIT, wzmacniając tym samym konkurencyjność oraz 
potencjał Wspólnoty w „trójkącie wiedzy”, który tworzą: innowacje, badania i 
edukacja;

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 46
Ustęp 10 a (nowy)

10a. podkreśla, że Europejski Instytut Technologiczny powinien wspierać ośrodki 
badawcze, szczególnie z regionów celu 1, w których innowacje mogą być silnym 
impulsem do zwalczenia dysproporcji rozwojowych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 47
Ustęp 10 a (nowy)

10a. zachęca Wspólnotę i państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia strategii na 
rzecz tworzenia otwartego, wspólnego i konkurencyjnego europejskiego rynku pracy 
dla naukowców, dającego im atrakcyjne perspektywy zawodowe, w tym możliwe 
zachęty dotyczące mobilności;

Or. pl

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 48
Tytuł pomiędzy ustępem 10 a ustępem 11

(skreślenie) Narzędzia finansowe i administracja

Or. en
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Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 49
Ustęp 11

11. zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
wszechstronne (w tym także poprzez ułatwienia dotyczące procedur 
administracyjnych (skreślenie)) wspieranie MŚP, jako mających najbardziej 
kreatywne oraz dynamiczne możliwości wprowadzania innowacji technologicznych i 
organizacyjnych, co może skutecznie podnieść poziom konkurencyjności gospodarki 
europejskiej i polepszyć sytuację na rynku pracy;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 50
Ustęp 11

11. zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o 
wszechstronne (w tym także poprzez ułatwienia dotyczące procedur 
administracyjnych oraz systemu fiskalnego lub środków z zakresu procedur 
zamówień publicznych na dostawy) wspieranie MŚP, jako mających najbardziej 
kreatywne oraz dynamiczne możliwości wprowadzania innowacji technologicznych i 
organizacyjnych, co może skutecznie podnieść poziom konkurencyjności gospodarki 
europejskiej i polepszyć sytuację na rynku pracy;

Or. el

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 51
Ustęp 12 a (nowy)

12a. ponownie domaga się wdrożenia prawdziwej strategii wspierającej na szczeblu 
europejskim i terytorialnym współpracę pomiędzy małymi przedsiębiorstwami i 
mikroprzedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami rzemieślniczymi, a państwowymi i 
prywatnymi jednostkami badawczymi w celu wykorzystania możliwości 
innowacyjnych tych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie technologii 
słabozaawansowanych i średniozaawansowanych;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 52
Ustęp 12 b (nowy)

12b. wzywa regiony, aby stworzyły i wzmocniły formy współpracy, sprzyjały współpracy 
międzyregionalnej i ponadgranicznej i w jak największym stopniu uprościły 
procedury administracyjne dotyczące finansowania;

Or. fr

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 53
Ustęp 12

12. zwraca się do władz regionalnych i lokalnych o inspirowanie i wspieranie regionalnej 
współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi, ekonomią społeczną i 
przedsiębiorstwami różnych wielkości – zarówno małymi i średnimi, jak i dużymi;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 54
Ustęp 12

12. zwraca się do władz regionalnych i lokalnych o inspirowanie i wspieranie regionalnej 
współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami różnych 
wielkości; wzywa władze regionalne i lokalne do potraktowania zasady „otwartej 
innowacji” (współpraca między przemysłami, MŚP i rządem w dziedzinie badań i 
innowacji poprzez tworzenie klastrów) jako siły napędowej innowacji i rozwoju 
regionalnego;

Or. nl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 55
Ustęp 12

12. zwraca się do władz regionalnych i lokalnych o inspirowanie i wspieranie regionalnej 
współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami różnych 
wielkości – zarówno małymi i średnimi, jak i dużymi, aby zwiększyć efektywność 
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nakładów na badania naukowe i aby te przekładały się na wynalazki służące 
rozwojowi;

Or. pl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 56
Ustęp 12 a (nowy)

12a. zaleca władzom krajowym, regionalnym i lokalnym podjęcie niezbędnych działań 
innowatorskich w szeroko rozumianej dziedzinie usług, w tym również usług 
publicznych;

Or. pl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 57
Ustęp 13

13. zachęca państwa członkowskie, aby dla skutecznego realizowania polityki
proinnowacyjnej w regionach wykorzystywać komplementarność użycia 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności oraz środków będących w dyspozycji Siódmego 
Programu Ramowego;

Or. pl

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 58
Ustęp 13

13. zachęca państwa członkowskie, aby dla skutecznego realizowania polityki 
proinnowacyjnej w regionach wykorzystywać komplementarność użycia 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności oraz środków będących w dyspozycji siódmego 
programu ramowego oraz programu ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (2007-2013); domaga się w związku z powyższym, aby krajowe i 
regionalne programy w wyraźny sposób uwzględniły w swych priorytetach z jednej 
strony wsparcie dla bardzo małych przedsiębiorstw (BMP) oraz przedsiębiorstw 
rzemieślniczych, a z drugiej strony opracowanie wytycznych zapewniających pomoc 
i porady w tym względzie ze strony organizacji przedstawicieli odnośnych 
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przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 59
Ustęp 13

13. zachęca państwa członkowskie, aby dla skutecznego realizowania polityki 
proinnowacyjnej w regionach wykorzystywać komplementarność użycia 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności oraz środków będących w dyspozycji siódmego 
programu ramowego, a także pierwszego programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji;

Or. nl

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 60
Ustęp 13

13. zachęca państwa członkowskie, aby dla skutecznego realizowania polityki 
proinnowacyjnej w regionach wykorzystywać komplementarność użycia 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności oraz środków na badania będących w dyspozycji 
siódmego programu ramowego, a także pierwszego programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji;

Or. el

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 61
Ustęp 14

14. uważając, że konieczne i społecznie bardzo oczekiwane jest radykalne zmniejszanie 
barier biurokratycznych, zwraca się do Komisji oraz państw członkowskich o 
przeanalizowanie pod tym kątem prawodawstwa tak unijnego, jak i krajowego oraz 
regionalnego i lokalnego i wprowadzenie daleko posuniętych uproszczeń, a tam, 
gdzie jest to możliwe, ujednolicenia procedur administracyjnych, zwłaszcza przy 
rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (single points of contact);



AM\650823PL.doc PE 384.448v01-00 22/31 AM\

PL

Or. pl

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 62
Ustęp 14

14. uważając, że konieczne i społecznie bardzo oczekiwane jest radykalne zmniejszanie 
biurokracji, której nie należy mylić ze sprawnie działającą administracją, zwraca się 
do Komisji (skreślenie) o przeanalizowanie pod tym kątem prawodawstwa
(skreślenie) unijnego, a państwa członkowskie o przegląd prawodawstwa krajowego 
oraz lokalnego i wprowadzenie daleko posuniętych uproszczeń, a  tam, gdzie jest to 
możliwe, ujednolicenia procedur administracyjnych, zwłaszcza przy rozpoczynaniu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej (single points of contact);

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 63
Ustęp 15

15. uważając, że celowe jest instytucjonalne wsparcie samorządów lokalnych i 
regionalnych w ich proinnowacyjnych działaniach, zwraca się do państw 
członkowskich z sugestią rozważenia tego, aby – zgodnie z zasadą subsydiarności –
przekazywać im możliwie szeroki zakres zadań i kompetencji wraz z adekwatnymi 
źródłami dochodów własnych, subwencji lub dotacji, co powinno sprzyjać 
poszukiwaniu optymalnych rozwiązań (skreślenie) dla mieszkańców;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 64
Ustęp 15

15. uważając, że celowe jest instytucjonalne wsparcie samorządów lokalnych i 
regionalnych w ich proinnowacyjnych działaniach, zwraca się do państw 
członkowskich z sugestią rozważenia tego, aby – zgodnie z zasadą subsydiarności –
przekazywać im możliwie szeroki zakres zadań i kompetencji wraz z adekwatnymi 
źródłami dochodów własnych, subwencji lub dotacji, co powinno sprzyjać 
poszukiwaniu rozwiązań najbardziej optymalnych dla mieszkańców, oraz odsyła 
państwa członkowskie, regiony i władze lokalne do nowych wytycznych dotyczących 
pomocy państwa przyjętych przez Komisję w 2005 r.;
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Or. nl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 65
Ustęp 16

16. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych, aby w 
poszukiwaniu sposobów realizacji proinnowacyjnych inwestycji oraz przedsięwzięć 
szerzej sięgać po rozwiązania uwzględniające partnerstwo publiczno-prywatne, 
wykorzystując przy tym dobre praktyki z innych krajów i regionów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 66
Ustęp 16

16. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych, aby w poszukiwaniu 
sposobów realizacji proinnowacyjnych inwestycji oraz przedsięwzięć promować i
szerzej sięgać po rozwiązania uwzględniające partnerstwo publiczno-prywatne, 
wykorzystując przy tym dobre praktyki z innych krajów i regionów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 67
Ustęp 16

16. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych, aby w poszukiwaniu 
sposobów realizacji proinnowacyjnych inwestycji oraz przedsięwzięć szerzej sięgać 
po rozwiązania uwzględniające partnerstwo publiczno-prywatne, wykorzystując przy 
tym najlepsze praktyki z innych krajów i regionów, przyjmując za naczelne kryterium 
efektywne wykorzystanie środków;

Or. en
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 68
Ustęp 16

16. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych, aby w poszukiwaniu 
sposobów realizacji proinnowacyjnych inwestycji oraz przedsięwzięć szerzej sięgać 
po rozwiązania uwzględniające partnerstwo publiczno-prywatne, wykorzystując przy 
tym dobre praktyki z innych krajów i regionów; w odniesieniu do partnerstw 
publiczno-prywatnych domaga się, aby Komisja złagodziła ewentualne napięcia 
między polityką funduszy strukturalnych i polityką konkurencji oraz wyjaśniła ramy 
prawne;

Or. en

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 69
Ustęp 17 a (nowy)

17a. podkreśla jednak, że obecny system kapitału ryzyka nie spełnia wymogów 
dotyczących finansowania innowacji w małych przedsiębiorstwach i 
mikroprzedsiębiorstwach, w szczególności w zakresie innowacji 
nietechnologicznych; wzywa Komisję, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski 
Fundusz Inwestycyjny do zdefiniowania sposobów finansowania przystosowanych 
do tych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych, dostosowując kapitał 
ryzyka lub opracowując w razie potrzeby inne nowatorskie instrumenty 
finansowania; przypomina, że inicjatywa JEREMIE nie może ograniczać się do 
wspierania innowacji jedynie w zakresie technologii zaawansowanych, i zwraca się 
do państw członkowskich i regionów o dopilnowanie, aby wspierała ona również 
innowacje w dziedzinie technologii słabozaawansowanych i 
średniozaawansowanych, innowacji w zakresie kwestii organizacyjnych i usług w 
małych przedsiębiorstwach;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 70
Ustęp 17 a (nowy)

17a. wzywa Komisję, państwa członkowskie i władze regionalne do skoncentrowania się 
nie tylko na dużych projektach i biegunach doskonałości, ale również do zwrócenia 
uwagi na mniejsze projekty w uboższych regionach i do stworzenia odpowiednich 
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mechanizmów mikropożyczek;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 71
Nowy tytuł pomiędzy ustępem 17 a (nowym) a ustępem 17 b (nowym)

Polityka w dziedzinie gospodarki, energii i ochrony środowiska

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 72
Ustęp 17 b (nowy)

17b. uważa, że obecna niezrównoważona gospodarka oparta na paliwach kopalnych nie 
poradzi sobie z rozwojem gospodarczym oraz że zadaniem innowacji jest 
przyczynienie się do zmiany starej gospodarki w nowoczesną, którą zasilają dostawy 
energii ze źródeł odnawialnych, która posiada system transportowy skuteczniej 
wykorzystujący możliwości łączenia różnych rodzajów transportu oraz która 
ponownie wykorzystuje surowce i poddaje je recyklingowi;

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 73
Ustęp 18

18. uznając, że innowacyjność wiąże się z możliwością szybkiego i bezpiecznego 
przemieszczania się osób oraz towarów i wymaga uaktywnienia społeczności 
regionalnych w zakresie infrastruktury drogowej i transportowej, zwraca się do 
Komisji, państw członkowskich oraz władz regionalnych o podjęcie nowatorskich 
technicznie i organizacyjnie działań w zakresie komunikacji, a zwłaszcza transportu 
publicznego, w tym miejskiego i regionalnego;

Or. pl
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 74
Ustęp 18

18. uznając, że innowacyjność wiąże się z możliwością szybkiego i bezpiecznego 
przemieszczania się osób oraz towarów i wymaga uaktywnienia społeczności 
regionalnych w zakresie infrastruktury transportowej, zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o podjęcie nowatorskich 
technicznie i organizacyjnie działań w zakresie komunikacji, a zwłaszcza transportu 
publicznego, w tym miejskiego i regionalnego;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 75
Ustęp 19

19. wyrażając satysfakcję z podejmowania przez Parlament Europejski, Radę i Komisję 
europejskich problemów energetycznych i mając świadomość tego, że polityka 
energetyczna jest z zasady domeną państw i że ma ona znaczący wpływ na 
innowacyjny charakter gospodarki, zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia 
aspektów regionalnych tej polityki, w tym edukacji energetycznej, co powinno 
powodować większą aktywność w racjonalizacji zużycia energii oraz pozyskiwaniu 
„czystej” energii, przy wykorzystaniu uwarunkowań terenowych, a także lokalnych 
źródeł energii oraz propagowaniu energo-inteligentnych budynków; podkreśla 
związek pomiędzy rozwojem i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych, 
zrównoważonych dostaw energii oraz rozwojem regionalnym; podkreśla rolę, jaką w 
tym zakresie odgrywają MŚP;

Or. nl

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 76
Tytuł pomiędzy ustępem 19 a ustępem 20

Obszary miejskie i obszary wiejskie (skreślenie)

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 77
Ustęp 20

20. zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji o to, aby we współpracy z 
regionami i miastami stworzyła rzeczywistą politykę spójności terytorialnej; jest 
zdania, że ta kwestia musi być dostosowana do rozwoju innowacji w gospodarkach 
poszczególnych regionów, co wzmocni zdolności innowacyjne Wspólnoty;

Or. nl

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 78
Ustęp 20

20. zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji o to, aby – dla powstrzymania 
zjawiska wyludniania się pewnych obszarów, spowodowanego brakami 
strukturalnymi – skuteczniej realizować politykę wyrównywania międzyregionalnego 
w celu zlikwidowania tych braków strukturalnych oraz przy wykorzystaniu 
uwarunkowań i atutów lokalnych, co wzmocni ich zdolności innowacyjne i przyczyni 
się do osiągnięcia rzeczywistej spójności terytorialnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 79
Ustęp 20

20. zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji o to, aby – dla powstrzymania 
zjawiska wyludniania się pewnych obszarów, spowodowanego m.in. ubóstwem 
ekonomicznym – skuteczniej realizować politykę wyrównywania 
międzyregionalnego przy wykorzystaniu uwarunkowań i atutów lokalnych, dążąc do 
rzeczywistej spójności terytorialnej, co wzmocni zdolności innowacyjne Wspólnoty;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 80
Ustęp 20

20. zwraca się do państw członkowskich oraz Komisji o to, aby – dla powstrzymania 
zjawiska wyludniania się pewnych obszarów, spowodowanego ubóstwem 
ekonomicznym i bezrobociem – skuteczniej realizować politykę wyrównywania 
międzyregionalnego przy wykorzystaniu uwarunkowań i atutów lokalnych, dążąc do 
rzeczywistej spójności terytorialnej, co wzmocni zdolności innowacyjne Wspólnoty;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 81
Ustęp 21

21. zwraca uwagę Komisji, państwom członkowskim oraz władzom regionów na to, że 
dla tworzenia klimatu przyjaznego innowacjom konieczne jest zapewnienie ludziom 
właściwych warunków życia: zagwarantowania odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, warunków mieszkaniowych, 
dostępu do edukacji, kultury i usług itd.;

Or. pl

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 82
Ustęp 23

23. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wspieranie działań zapewniających 
innowacyjne działania proekologiczne (eko-innowacje), służące zrównoważonemu 
rozwojowi regionalnemu, zwłaszcza stworzenie ogólnych warunków pozwalających 
na znaczny wkład MŚP w rozwój regionalny wykorzystujący potencjał tych 
przedsiębiorstw w zakresie eko-innowacji w ich sektorze działalności;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 83
Ustęp 23

23. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wspieranie działań zapewniających 
innowacyjne działania proekologiczne (eko-innowacje), służące zrównoważonemu 
rozwojowi regionalnemu, aby zrealizować nową strategię zrównoważonego rozwoju 
przyjętą w czerwcu 2006 r.;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 84
Ustęp 24 a (nowy)

24a. z zadowoleniem odnotowuje otwarcie „Szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej dla 
Europy” na BMP oraz przedsiębiorstwa rzemieślnicze; wyraża jednak ubolewanie, 
że nie zaproponowano dla nich środków operacyjnych; w związku z powyższym 
wzywa Komisję i Radę do dopilnowania, aby uwzględniono specyfikę i potrzeby tych 
przedsiębiorstw w dziesięciu priorytetach strategii, i zwraca się do Komisji o 
przedstawienie Parlamentowi i Radzie konkretnego programu rozwoju szeroko 
pojętych innowacji w tych przedsiębiorstwach, bez względu na sektor działalności;

Or. fr

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 85
Ustęp 25

25. doceniając dotychczasowe prace Komisji w zakresie oceny polityki innowacyjnej 
państw członkowskich (np. European Innovation Progress Report), zwraca się do niej 
o systematyczne analizowanie stopnia rozwoju poszczególnych regionów przy użyciu 
maksymalnie zobiektywizowanych wskaźników określających poziom 
innowacyjności, sugerując przedstawienie analiz i ocen w tym zakresie w 
opracowywanym IV Sprawozdaniu Okresowym na temat Spójności;

Or. pl
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 86
Ustęp 25

25. doceniając dotychczasowe prace Komisji w zakresie oceny polityki innowacyjnej 
państw członkowskich (np. European Innovation Progress Report), zwraca się do niej 
o systematyczne analizowanie poszczególnych regionów przy użyciu maksymalnie 
zobiektywizowanych wskaźników określających poziom innowacyjności, sugerując 
przedstawienie analiz i ocen oraz najlepszych praktyk w tym zakresie w 
opracowywanym IV Sprawozdaniu Okresowym na temat Spójności;

Or. el

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 87
Ustęp 28

28. zwraca się do Komisji, aby we współdziałaniu i partnerstwie z państwami 
członkowskimi, ich regionami, zarządami miast i innymi zainteresowanymi stronami
dokonała śródokresowego przeglądu Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, 
oceniając realizację unijnej polityki innowacyjności w regionach;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 88
Ustęp 28

28. zwraca się do Komisji, aby we współdziałaniu z państwami członkowskimi, 
regionami i miastami dokonała śródokresowego przeglądu polityki spójności i 
Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, oceniając realizację unijnej polityki 
innowacyjności w regionach;

Or. nl

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 89
Ustęp 28

28. zwraca się do Komisji, aby we współdziałaniu z państwami członkowskimi i 
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regionami dokonała śródokresowego przeglądu Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty, oceniając realizację unijnej polityki innowacyjności w regionach;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 90
Ustęp 28 a (nowy)

28a. przypomina Komisji i państwom członkowskim, że czwarte sprawozdanie w sprawie 
spójności musi również służyć poprawie polityki spójności w przyszłości; odnosi się 
również do „Agendy terytorialnej UE”, która ma zostać opracowana w 2007 r.; 
podkreśla, że ten dokument strategiczny ma na celu stworzenie nowych i 
przyszłościowych koncepcji rozwoju terytorialnego (w szczególności w dziedzinie 
rozwoju regionalnego i rozwoju miast, wykorzystania „masy krytycznej” do klastrów 
regionalnych oraz zróżnicowanego podejścia do regionów), a także wykorzystuje 
kulturę jako element wspierający rozwój regionalny;

Or. nl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 91
Ustęp 28 b (nowy)

28b. podkreśla, że niniejsze sprawozdanie ułatwia pokazanie, jaką wagę dla miast i 
regionów ma rozwój i wzrost na poziomie regionalnym; jest zdania, że sprawozdanie 
to musi stanowić wkład w debatę nad rocznymi sprawozdaniami dotyczącymi 
postępów państw członkowskich w ramach strategii lizbońskiej;

Or. nl


