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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 1
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje opinię Komisji, że regiony powinny zostać włączone w 
przygotowywanie i wdrażanie krajowych programów reform oraz wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania takiego uczestnictwa poprzez lepsze dostosowanie 
tych programów do potrzeb lokalnych, intensywniejszy dialog pomiędzy Komisją, 
państwami członkowskimi i regionami, jaśniejszy i bardziej zdecentralizowany 
podział obowiązków oraz skuteczniejszą współpracę w obrębie samych regionów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 2
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje opinię Komisji, że regiony powinny zostać włączone w 
przygotowywanie i wdrażanie krajowych programów reform oraz wzywa państwa 
członkowskie do opublikowania informacji na temat wytycznych dla krajowego 
programu reform, zapewnienia szybkiego włączenia regionów, oraz do 
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przeprowadzenia konsultacji społecznych;

Or. de

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 3
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje opinię Komisji, że regiony sąsiadujące z miastami
powinny zostać włączone w przygotowywanie i wdrażanie opartych na innowacjach
krajowych programów reform oraz wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia 
tej opinii;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 4
Ustęp 2

2. dostrzega jedyną w swoim rodzaju wartość dodaną polityki regionalnej we 
wdrażaniu celów lizbońskich; wzywa do zwrócenia uwagi na fakt, że w okresie 
programowania 2007-2013 od UE-15 oczekuje się przeznaczenia 60% wydatków 
związanych z celem konwergencji funduszy strukturalnych oraz 75% wydatków 
związanych z celem konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia na realizację 
agendy lizbońskiej; zauważa, że 7. program ramowy na rzecz badań naukowych i 
rozwoju oraz 1. program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, które 
również koncentrują się na osiągnięciu celów lizbońskich, w swoich programach 
podkreślają znaczenie roli regionów; podkreśla, że (skreślenie) strategie innowacyjne 
mogą zostać najlepiej zrealizowane na szczeblu regionalnym poprzez tworzenie 
klastrów z udziałem przemysłu, MŚP, ośrodków naukowych i technologicznych przy 
partnerskim udziale społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 5
Ustęp 2

2. wzywa państwa członkowskie i władze regionalne do wspierania innowacyjnych 
projektów realizowanych z wykorzystaniem zamówień publicznych oraz do rozwoju 
partnerstw publiczno-prywatnych obejmujących przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, 
uczelnie, ośrodki naukowe i technologiczne przy partnerskim udziale społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. sk

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 6
Ustęp 2

2. podkreśla, że decydenci na każdym szczeblu odgrywają kluczową rolę przy 
wspieraniu innowacji (skreślenie). Potrzebne strategie innowacyjne mogą zostać 
zrealizowane na przykład na szczeblu regionalnym poprzez współdziałanie i 
tworzenie sieci między przedsiębiorstwami, zwłaszcza ŚMP, a ośrodkami naukowymi 
i technologicznymi, w partnerstwie ze społeczeństwem obywatelskim;

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 7
Ustęp 2

2. podkreśla, że kluczowa rola przy wspieraniu innowacji przypada regionom, ponieważ 
na tym szczeblu strategie innowacyjne mogą zostać zrealizowane poprzez 
współdziałanie firm, zwłaszcza MŚP, z uczelniami, ośrodkami naukowymi i 
technologicznymi przy partnerskim udziale społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 8
Ustęp 2

2. podkreśla, że kluczowa rola przy wspieraniu i wdrażaniu innowacji przypada 
regionom, ponieważ na tym szczeblu strategie innowacyjne mogą zostać zrealizowane  
poprzez współdziałanie firm, zwłaszcza MŚP, z ośrodkami naukowymi i 
technologicznymi przy partnerskim udziale społeczeństwa obywatelskiego;

Or. pl

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 9
Ustęp 3

skreślony

Or. sk

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 10
Ustęp 3

3. jest zdania, że należy podjąć środki, dzięki którym MŚP bardziej zaangażują się w 
badania i rozwój i które umożliwią im zastosowanie osiągniętych wyników; wzywa 
zatem państwa członkowskie do lepszego wykorzystania w tym celu pomocy państwa 
oraz do ochrony inwestycji w zastosowanie innowacji wykorzystując do tego celu 
mikrofundusze i fundusze ryzyka kapitałowego; ubolewa, że komunikat nie zawiera 
żadnych konkretnych propozycji w tym zakresie;

Or. de

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 11
Ustęp 3

3. jest zdania, że należy podjąć działania, dzięki którym MŚP bardziej zaangażują się w 
badania i rozwój oraz ubolewa, że komunikat Komisji "Wykorzystanie wiedzy w 
praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE" nie zawiera żadnych 
konkretnych propozycji w tym zakresie;
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Or. pl

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 12
Ustęp 3

3. jest zdania, że należy podjąć środki, dzięki którym MŚP bardziej zaangażują się w 
badania i rozwój oraz tworzenie parków naukowo-technologicznych i klastrów oraz 
ubolewa, że komunikat nie zawiera żadnych konkretnych propozycji w tym zakresie;

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 13
Ustęp 3 a (nowy)

3a. uważa, że Komisja powinna wspierać pionierskie projekty łączące innowacyjność z 
ekonomią społeczną oraz z lokalnymi zmarginalizowanymi społecznościami, co 
pozwoliłoby zwiększyć udział w lokalnej działalności przedsiębiorstw; 

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 14
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zwraca uwagę na trudności przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w dostępie 
do kapitału ryzyka i podkreśla znaczenie bodźców podatkowych i innych zachęt w 
tym względzie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 15
Ustęp 3 b (nowy)

3b. wzywa Komisję do uwrażliwienia MŚP na potrzebę przestrzegania celów protokołu z 
Kioto, pomagając im w razie konieczności udźwignąć związane z nimi koszty;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 16
Ustęp 4

4. wzywa podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym, aby ze wspierania 
innowacji uczyniły istotny punkt programów operacyjnych oraz aby zaplanowały 
przeznaczenie znaczącej części środków z funduszy strukturalnych na inwestycje w 
dziedzinie nauki i innowacji m.in. w celu tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałania 
tendencjom odpływu pracowników; wzywa państwa członkowskie do wsparcia tych 
wysiłków poprzez zwiększenie inwestycji publicznych w placówki szkolnictwa 
wyższego, uniwersytety i uczelnie techniczne w celu promowania talentów;

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 17
Ustęp 4

4. wzywa podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym, aby ze wspierania 
innowacji uczyniły istotny punkt programów operacyjnych oraz aby zapewniły 
warunki na inwestycje w dziedzinie nauki i innowacji m.in. w celu tworzenia miejsc 
pracy i przeciwdziałania tendencjom odpływu pracowników;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 18
Ustęp 4

4. wzywa podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym, aby ze wspierania 
innowacji uczyniły istotny punkt programów operacyjnych oraz aby zaplanowały 
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przeznaczenie znaczącej części środków z funduszy strukturalnych na inwestycje w 
dziedzinie nauki, innowacji i doskonalenia zawodowego, co obok innych korzyści 
zwiększy zatrudnienie, tworzenie miejsc pracy oraz będzie przeciwdziałać tendencjom 
odpływu pracowników i wyludniania się;

Or. en

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 19
Ustęp 4

4. wzywa podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym i lokalnym (zwłaszcza w 
odniesieniu do dużych ośrodków miejskich), aby ze wspierania innowacji uczyniły 
istotny punkt programów operacyjnych oraz aby zaplanowały przeznaczenie znaczącej 
części środków z funduszy strukturalnych na inwestycje w dziedzinie nauki i 
innowacji m.in. w celu tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałania tendencjom 
odpływu pracowników;

Or. pl

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 20
Ustęp 4 a (nowy)

4. wzywa podmioty odpowiedzialne na wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu 
regionalnym, aby ze wspierania innowacji uczyniły kluczową część krajowych
programów operacyjnych oraz zaplanowały przeznaczenie znaczącej części środków z 
funduszy strukturalnych na inwestycje w dziedzinie nauki i innowacji m.in. w celu 
tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałania tendencjom emigracji pracowników;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 21
Ustęp 5

5. zgadza się z Komisją, że polityka klastrów jest ważnym elementem polityki 
innowacyjnej państw członkowskich; zwraca jednak uwagę, że polityka innowacyjna 
nie powinna ograniczać się do klastrów, ponieważ znajdujące się w ośrodkach 
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miejskich i na obszarach wiejskich ośrodki innowacji i technologii oraz agencje 
innowacji mają również znaczny potencjał rozwojowy;

Or. de

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 22
Ustęp 5

5. zgadza się z Komisją, że polityka klastrów jest ważnym elementem polityki 
innowacyjnej państw członkowskich i domaga się wsparcia klastrów zarówno w 
ośrodkach miejskich, jak i na obszarach wiejskich, a także ich tworzenia ponad 
granicami; podkreśla, że siła klastrów polega na korzystaniu z lokalnej odnowionej 
struktury w zarządzaniu i strategiach koniecznych dla osiągnięcia większej 
konkurencyjności; zwraca uwagę na znaczenie stworzenia struktur zarządzania 
zbliżających zainteresowane podmioty oraz nalega na stworzenie strategicznych 
projektów badań i rozwoju;

Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 23
Ustęp 5

5. zgadza się z Komisją, że polityka klastrów jest ważnym elementem polityki 
innowacyjnej państw członkowskich i domaga się wsparcia klastrów zarówno w 
ośrodkach miejskich, jak i na obszarach wiejskich, a także ich tworzenia ponad 
granicami; podkreśla jednak, że ważne jest osiągnięcie większej równowagi pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi, gęsto i słabo zaludnionymi, centralnymi i 
peryferyjnymi, tak aby żaden region Unii nie pozostawał w tyle jeżeli chodzi o 
inwestycje w innowacje i w wiedzę;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 24
Ustęp 5

5. zgadza się z Komisją, że polityka klastrów jest ważnym elementem polityki 
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innowacyjnej państw członkowskich i domaga się wsparcia klastrów zarówno w 
ośrodkach miejskich, jak i na obszarach wiejskich (skreślenie); jednocześnie zaleca 
wykorzystanie doświadczenia euroregionów, które mają ustalone struktury 
transgraniczne i najlepiej orientują się w temacie długoterminowego 
zrównoważonego rozwoju regionów transgranicznych;

Or. sk

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 25
Ustęp 5

5. zgadza się z Komisją, że kreowanie klastrów, centrów doskonałości i regionów 
wiedzy jest ważnym elementem polityki innowacyjnej państw członkowskich i 
domaga się od państw członkowskich oraz władz regionalnych ich wsparcia 
(skreślenie) zarówno w ośrodkach miejskich, jak i na obszarach wiejskich, a także 
pomocy dla tworzenia ich ponad granicami;

Or. pl

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 26
Ustęp 5

5. zgadza się z Komisją, że polityka klastrów jest ważnym elementem polityki 
innowacyjnej państw członkowskich i domaga się, aby w stosownych przypadkach 
klastry otrzymywały wsparcie skierowane na działania międzyregionalne i 
transgraniczne;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 27
Ustęp 5 a (nowy)

5a. jest przekonany, że wspieranie tworzenia klastrów jedynie na poziomie NUTS I jest 
niewystarczające; minimalnym poziomem tworzenia klastrów powinien być poziom 
NUTS II, co dałoby docelowym podmiotom, przede wszystkim w regionach 
peryferyjnych, możliwość otrzymania środków finansowych z programów wsparcia;

Or. sk
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 28
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zwraca uwagę na konieczność oparcia się na doświadczeniu euroregionów w celu 
dobrego wykorzystania tego doświadczenia oraz istniejących sieci społecznych do 
umocnienia innowacyjności w Unii Europejskiej;

Or. cs

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 29
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla, że obszary wiejskie i peryferyjne nie powinny pozostawać w tyle oraz, że 
należy je zachęcać do rozwoju innowacji ekologicznych i agroturystyki oraz 
wspierać w tych przedsięwzięciach;

Or. en

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 30
Ustęp 6

6. zwraca szczególną uwagę na trudności słabiej rozwiniętych regionów w pozyskiwaniu 
(skreślenie) kapitału inwestycyjnego oraz zwraca się do państw członkowskich i 
władz regionalnych o wzmocnienie partnerstw publiczno-prywatnych w obszarze 
działań innowacyjnych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 31
Ustęp 6

6. zwraca szczególną uwagę na trudności słabiej rozwiniętych regionów w pozyskiwaniu 
prywatnego kapitału inwestycyjnego oraz domaga się zwiększenia ilości partnerstw 
publiczno-prywatnych lub większego wykorzystania pożyczek EBI w obszarze działań 
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innowacyjnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 32
Ustęp 6

6. zwraca uwagę na trudności słabiej rozwiniętych regionów w pozyskiwaniu 
prywatnego kapitału inwestycyjnego oraz domaga się wzmocnienia partnerstw 
publiczno-prywatnych w obszarze działań innowacyjnych, kładąc szczególny nacisk 
na  najlepsze praktyki i dobre wykorzystanie środków publicznych;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 33
Ustęp 7

7. wraz z Komisją jest zdania, że warunkiem powodzenia jest nakierowanie nowej 
pilotażowej inicjatywy rynkowej na wytwarzanie i wprowadzanie na rynek nowych 
innowacyjnych produktów i usług w obiecujących dziedzinach;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 34
Ustęp 7

7. jest zdania, że należy zapoczątkować nową pilotażową inicjatywę rynkową w 
szczególności w tych dziedzinach, w których istnieje potencjalnie wysoki popyt  
(skreślenie);

Or. fr
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 35
Ustęp 7

7. jest zdania, że należy zapoczątkować nową pilotażową inicjatywę rynkową w 
szczególności w tych dziedzinach, w których istnieje potencjalnie wysoki popyt w 
słabiej rozwiniętych regionach, oraz, że również te regiony należy uwzględnić w 
decyzjach dotyczących pomocy krajowej w zakresie wspierania inwestycji;

Or. de

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 36
Ustęp 7

7. jest zdania, że należy zapoczątkować wdrażanie "inicjatywy pionierskich rynków" w 
szczególności w zakresie innowacyjnych produktów i usług, w których istnieje 
potencjalnie wysoki popyt w słabiej rozwiniętych regionach;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 37
Ustęp 7

7. jest zdania, że należy zapoczątkować nową pilotażową inicjatywę rynkową między 
innymi w tych dziedzinach, w których istnieje potencjalnie wysoki popyt w słabiej 
rozwiniętych regionach;

Or. pl

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 38
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zauważa, że do chwili obecnej państwa członkowskie w żadnym wypadku nie 
wykorzystały w pełni możliwości pomocy w dziedzinie innowacji w zakresie ochrony 
środowiska i po raz kolejny podkreśla, że te innowacyjne technologie mogą dać Unii 
Europejskiej znaczącą przewagę konkurencyjną na świecie;
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Or. de

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 39
Ustęp 8

8. zachęca podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym, aby z funduszy 
strukturalnych finansowały również eksperymentalne, a więc, bardziej ryzykowne 
przedsięwziecia;

Or. pl

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 40
Ustęp 9

9. uważa, że środkom innowacyjnym muszą towarzyszyć lepsze kampanie informacyjne  
i podkreśla potrzebę dzielenia się informacjami otrzymanymi z zakończonych 
projektów; jednocześnie zaleca wyciągnięcie wniosków z niewłaściwych procedur 
zastosowanych w projektach zakończonych niepowodzeniem oraz ostrzeżenie innych 
regionów UE przed popełnieniem podobnych błędów;

Or. sk

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 41
Ustęp 9

9. uważa, że działaniom innowacyjnym muszą towarzyszyć lepsze kampanie 
informacyjne i zwraca się do Komisji o zwiększenie wysiłków mających na celu 
szersze rozpropagowanie w regionach takich inicjatyw, jak JEREMIE i in.;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 42
Ustęp 9 a (nowy)

9a. uważa, że wspieranie Centrów Euro Info również na poziomie regionalnym zwiększa 
przejrzysty dostęp społeczeństwa cywilnego oraz szerszego środowiska biznesu do 
informacji; szybkie dostarczanie właściwych informacji jest kluczowym czynnikiem 
dla przedsięwzięć innowacyjnych i dlatego centra te mogą sie przyczynić się do 
pogłębiania współpracy w obrębie danego kraju oraz współpracy transgranicznej;

Or. sk

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 43
Ustęp 10

10. uważa, że władze państw członkowskich oraz władze regionalne powinny podjąć 
działania (korekta lingwistyczna) mające na celu zwiększenie zainteresowania (także 
przez kobiety) studiami na kierunkach ścisłych oraz inżynieryjno-technicznych.

Or. pl

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 44
Ustęp 10

10. uważa, że ogromne uznanie należy się naukowcom oraz że należy podjąć środki 
mające na celu zwiększenie liczby absolwentów uczelni, w szczególności kobiet, na 
kierunkach naukowych lub technicznych poprzez wspieranie atrakcyjnych warunków 
pracy, udzielanie stypendiów oraz zachęt i wręczanie nagród; niezbędne jest również 
motywowanie studentów do rozpoczynania badań już w trakcie studiów wyższych;

Or. sk

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 45
Ustęp 10

10. uważa, że należy podjąć środki mające na celu zwiększenie liczby absolwentów 
uczelni, w szczególności kobiet, na kierunkach naukowych lub technicznych, i że do 
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tego celu można między innymi wykorzystać program „Ludzie” zawarty w siódmym 
programie ramowym na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 46
Ustęp 10

10. uważa, że należy podjąć środki mające na celu zwiększenie liczby absolwentów 
uczelni, w szczególności kobiet, na kierunkach naukowych lub technicznych, oraz 
motywować w szczególności kobiety poprzez projekty doradcze oraz inne formy 
wsparcia do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 47
Ustęp 10

10. uważa, że należy podjąć środki mające na celu zwiększenie liczby absolwentów 
uczelni (skreślenie) na kierunkach naukowych lub technicznych oraz naukowców 
zajmujących się badaniami podstawowymi;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 48
Ustęp 10 a (nowy)

10a. uważa, że należy stworzyć infrastrukturę dla badań i rozwoju, która jest koniecznym 
warunkiem kształcenia oraz zatrzymania naukowców i badaczy, w szczególności w 
regionach peryferyjnych; wkład finansowy z 7. programu ramowego oraz funduszy 
strukturalnych mający na celu poprawę infrastruktury dla badań w regionach 
spójności z dobrym potencjałem naukowym byłby skuteczną inwestycją jeżeli w 
wyniku działań naukowych i badawczych powstałyby innowacyjne produkty i usługi; 

Or. sk
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 49
Ustęp 10 a (nowy)

10a. biorąc pod uwagę zmobilizowane zasoby ludzkie i finansowe, wzywa Komisję, aby 
we współpracy z państwami członkowskimi, zainteresowanymi regionami i 
podmiotami dokonała właściwej oceny osiągniętych wyników, tak aby dodatkowo 
wzmocnić rezultaty interwencji władz publicznych, nie stanowiąc jednak substytutu 
ich politycznych ocen i decyzji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 50
Ustęp 10 a (nowy)

10a. uważa, że płatny urlop naukowy służący podniesieniu umiejętności i wiedzy może 
pomóc pracownikom w nadążaniu za innowacjami w ich regionie;

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 51
Ustęp 10 a (nowy)

10a. uważa, że warunkiem wstępnym potencjału innowacyjnego w UE jest darmowy lub 
tani dostęp do łączy szerokopasmowych, który ułatwia przedsiębiorczość oparta na 
wiedzy; 

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 52
Ustęp 10 b (nowy)

10b. wzywa Komisję, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne do 
zagwarantowania powszechnego dostępu do pracy w oparciu o technologie 
teleinformatyczne, aby generalnie ułatwić naukę i pracę przez Internet;
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Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 53
Ustęp 10 c (nowy)

10c. przypomina o znaczeniu finansowania wysokiej jakości infrastruktury fizycznej i 
technologicznej, aby przyciągnąć inwestycje i ułatwić zawodową mobilność;

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 54
Ustęp 10 d (nowy)

10d. przypomina o znaczeniu pomocy publicznej dla regionów i zwraca uwagę na 
potrzebę elastyczności pozwalającej regionom na konkurencyjność w warunkach 
globalnej gospodarki.

Or. en


