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Poprawka 1
Iskra Mihaylova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża ubolewanie, że środki 
budżetowe zaproponowane przez Komisję 
są o 474,6 mln EUR niższe niż pułap w 
dziale 1a, choć zainteresowanie 
odpowiednimi programami jest wyższe niż 
wynikające z nich możliwości 
finansowania i programy te mogłyby z 
łatwością przyjąć dodatkowe fundusze;

1. wyraża ubolewanie, że środki 
budżetowe zaproponowane przez Komisję 
są o 474,6 mln EUR niższe niż pułap w 
dziale 1a, choć zainteresowanie 
odpowiednimi programami jest wyższe niż 
wynikające z nich możliwości 
finansowania i programy te mogłyby z 
łatwością przyjąć dodatkowe fundusze; 
podkreśla zasadnicze znaczenie 
programów w dziale 1a dla pobudzenia 
wzrostu gospodarczego opartego na 
innowacjach i wniesienia wkładu w 
dążenie do stworzenia społeczeństwa 
neutralnego dla klimatu zgodnie z 
porozumieniem paryskim;

Or. en

Poprawka 2
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża ubolewanie, że środki 
budżetowe zaproponowane przez Komisję 
są o 474,6 mln EUR niższe niż pułap w 
dziale 1a, choć zainteresowanie 
odpowiednimi programami jest wyższe niż 
wynikające z nich możliwości 
finansowania i programy te mogłyby z 
łatwością przyjąć dodatkowe fundusze;

1. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że 
środki budżetowe zaproponowane przez 
Komisję są o 474,6 mln EUR niższe niż 
pułap w dziale 1a, i uważa, że przydzielone 
fundusze powinny koncentrować się na 
badaniach i środkach mających na celu 
poprawę konkurencyjności gospodarczej 
Unii;

Or. en

Poprawka 3
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Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża zadowolenie, że budżet 
koncentruje się na zatrudnieniu, wzroście 
gospodarczym, młodzieży, zmianie klimatu 
i solidarności;

Or. en

Poprawka 4
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odrzuca cięcia Rady opiewające na 
całkowitą kwotę 747,4 mln EUR w dziale 
1a, w tym obniżenie o 424,9 mln EUR 
środków na wspólne strategiczne ramy na 
rzecz badań naukowych i innowacji, o 28 
mln EUR środków na komponent ICT w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz 
o 20 mln EUR środków na program 
COSME, co grozi osłabieniem działań 
Unii w dziedzinie stymulowania wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

2. podkreśla znaczenie rozwoju 
przywództwa w dziedzinie innowacji oraz 
stopniowych i przełomowych badań nad 
zaawansowanymi technologiami w 
dążeniu do osiągnięcia celów politycznych 
Unii, odrzuca w związku z tym cięcia 
dokonane przez Radę opiewające na 
całkowitą kwotę 747,4 mln EUR w dziale 
1a, w tym obniżenie o 424,9 mln EUR 
środków na wspólne strategiczne ramy na 
rzecz badań naukowych i innowacji, w 
szczególności w odpowiednich liniach 
budżetowych przeznaczonych na 
wzmocnienie badań w zakresie przyszłych 
i powstających technologii, na 
wzmocnienie europejskiej infrastruktury 
badawczej, w tym e-infrastruktury i 
wiodącej pozycji w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, również 
z uwzględnieniem 28 mln EUR na 
komponent ICT instrumentu „Łącząc 
Europę” i 20 mln EUR na program 
COSME; cięcia te grożą bowiem 
podważeniem wysiłków Unii na rzecz 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, a 
także osłabieniem unijnych działań 
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zmierzających do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ i celów 
klimatycznych, w tym neutralności 
emisyjnej do 2050 r., przy czym należy 
zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle;

Or. en

Poprawka 5
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odrzuca cięcia Rady opiewające na 
całkowitą kwotę 747,4 mln EUR w dziale 
1a, w tym obniżenie o 424,9 mln EUR 
środków na wspólne strategiczne ramy na 
rzecz badań naukowych i innowacji, o 28 
mln EUR środków na komponent ICT w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz 
o 20 mln EUR środków na program 
COSME, co grozi osłabieniem działań Unii 
w dziedzinie stymulowania wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

2. odrzuca dokonane przez Radę 
cięcia opiewające na całkowitą kwotę 
747,4 mln EUR w dziale 1a, w tym 
obniżenie o 424,9 mln EUR środków na 
wspólne strategiczne ramy na rzecz badań 
naukowych i innowacji, o 28 mln EUR 
środków na komponent ICT w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” oraz o 20 
mln EUR środków na program COSME, co 
grozi osłabieniem działań Unii w 
dziedzinie stymulowania wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 
przypomina, że programy „Horyzont 
2020” i instrument „Łącząc Europę” 
zostały już objęte cięciami środków, które 
przeznaczono na finansowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS);

Or. en

Poprawka 6
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odrzuca cięcia Rady opiewające na 2. z zadowoleniem przyjmuje 
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całkowitą kwotę 747,4 mln EUR w dziale 
1a, w tym obniżenie o 424,9 mln EUR 
środków na wspólne strategiczne ramy na 
rzecz badań naukowych i innowacji, o 28 
mln EUR środków na komponent ICT w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
oraz o 20 mln EUR środków na program 
COSME, co grozi osłabieniem działań 
Unii w dziedzinie stymulowania wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

dokonane przez Radę cięcia opiewające na 
całkowitą kwotę 747,4 mln EUR w dziale 
1a i uważa, że przydzielone środki należy 
przeznaczyć na działania ukierunkowane 
na wzmocnienie badań naukowych i 
konkurencyjności w Unii;

Or. en

Poprawka 7
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odrzuca cięcia Rady opiewające na 
całkowitą kwotę 747,4 mln EUR w dziale 
1a, w tym obniżenie o 424,9 mln EUR 
środków na wspólne strategiczne ramy na 
rzecz badań naukowych i innowacji, o 28 
mln EUR środków na komponent ICT w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz 
o 20 mln EUR środków na program 
COSME, co grozi osłabieniem działań Unii 
w dziedzinie stymulowania wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

2. odrzuca cięcia Rady opiewające na 
całkowitą kwotę 747,4 mln EUR w dziale 
1a, w tym obniżenie o 424,9 mln EUR 
środków na wspólne strategiczne ramy na 
rzecz badań naukowych i innowacji, o 28 
mln EUR środków na komponent ICT w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz 
o 20 mln EUR środków na program 
COSME, co grozi osłabieniem działań Unii 
zmierzających do osiągnięcia najpóźniej 
do 2050 r. gospodarki neutralnej pod 
względem emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 8
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ponownie podkreśla, że budżet 
Unii powinien być źródłem korzyści dla 
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obywateli oraz powinien koncentrować się 
przede wszystkim na zrównoważonym 
wzroście, miejscach pracy dobrej jakości, 
transformacji energetycznej w celu 
stworzenia wydajniejszego systemu 
opartego na energii ze źródeł 
odnawialnych, a także na 
przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz 
likwidacji ubóstwa energetycznego; 
podkreśla w związku z powyższym, że 
środków publicznych nie należy 
przeznaczać na inwestycje wojskowe ani 
mające wpływ na kwestie obronne;

Or. en

Poprawka 9
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje o utworzenie linii 
budżetowych, które pozwolą zaradzić 
brakom w zdolności produkcyjnej i 
starzeniu się środków produkcji w 
przemyśle, a tym samym promować rozwój 
przemysłu, ze szczególnym 
uwzględnieniem państw członkowskich 
wykazujących deficyt rozwojowy w tym 
sektorze gospodarki;

Or. pt

Poprawka 10
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zwłaszcza w ostatnim 
roku obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych w dziale 1a potrzebne są 

3. uważa, że zwłaszcza w ostatnim 
roku obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych w dziale 1a potrzebne są 
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wysokie środki budżetowe, aby 
zagwarantować sprawne przejście do 
okresu obowiązywania kolejnych 
wieloletnich ram finansowych, gdyż 
podczas następnego okresu wszystkie 
nowe programy będą potrzebować czasu na 
osiągnięcie pełnego tempa realizacji;

wysokie środki budżetowe, aby 
zagwarantować sprawne przejście do 
okresu obowiązywania kolejnych 
wieloletnich ram finansowych, gdyż 
podczas następnego okresu wszystkie 
nowe programy będą potrzebować czasu na 
osiągnięcie pełnego tempa realizacji w celu 
zapewnienia ich pełnej operacyjności, tak 
by mogły one nadal przyczyniać się do 
realizacji priorytetów politycznych Unii;

Or. en

Poprawka 11
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na nadmiar 
zgłoszeń do różnych programów, takich 
jak „Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem można rozwiązać w ramach 
ambitniejszego budżetu na 2020 r.;

skreśla się

Or. en

Poprawka 12
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na nadmiar zgłoszeń 
do różnych programów, takich jak 
„Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem można rozwiązać w ramach 
ambitniejszego budżetu na 2020 r.;

5. zwraca uwagę na nadmierną liczbę 
zgłoszeń do różnych programów, takich 
jak „Horyzont 2020” i COSME, co 
skutkuje niższym wskaźnikiem 
pozytywnego rozpatrzenia wniosków w 
ramach programu „Horyzont 2020” w 
porównaniu z poprzednim okresem WRF i 
oznacza, że można by sfinansować wiele 
projektów o wysokiej jakości w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji, jeżeli 
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zostałyby zapewnione wystarczające 
unijne środki finansowe; podkreśla, że ten 
problem można rozwiązać w ramach 
ambitniejszego budżetu na 2020 r.; uważa 
w związku z powyższym, że umorzone 
środki powinny zostać ponownie 
udostępnione zgodnie z art. 15 ust. 3 
rozporządzenia finansowego; przypomina 
o swoim stanowisku, że w następnych 
WRF na program „Horyzont Europa” 
należy przeznaczyć co najmniej 120 mln 
EUR w cenach z 2018 r.; 

Or. en

Poprawka 13
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na nadmiar zgłoszeń 
do różnych programów, takich jak 
„Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem można rozwiązać w ramach 
ambitniejszego budżetu na 2020 r.;

5. przypomina o znaczeniu badań 
naukowych i innowacji w stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym i przyczynianiu 
się do zrównoważonego rozwoju, zwraca 
uwagę na nadmierną liczbę zgłoszeń do 
różnych programów, takich jak „Horyzont 
2020” i COSME, który to problem należy 
pilnie rozwiązać, przyjmując ambitniejszy 
budżet na 2020 r.; uważa, że unijne 
finansowanie badań naukowych i 
innowacji powinno w szczególności 
wspierać obszary, które odczuwają skutki 
poważnych nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku oraz zaniedbań w 
zakresie wyzwań społecznych;

Or. en

Poprawka 14
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na nadmiar zgłoszeń 
do różnych programów, takich jak 
„Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem można rozwiązać w ramach 
ambitniejszego budżetu na 2020 r.;

5. przypomina o znaczeniu badań 
naukowych i innowacji w stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym i przyczynianiu 
się do zrównoważonego rozwoju; zwraca 
uwagę na nadmierną liczbę zgłoszeń do 
różnych programów, takich jak „Horyzont 
2020” i COSME, który to problem należy 
rozwiązać, przyjmując ambitniejszy budżet 
na 2020 r.; uważa, że unijne finansowanie 
badań i innowacji powinno w 
szczególności wspierać obszary, które 
odczuwają skutki poważnych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynku oraz zaniedbań w zakresie wyzwań 
społecznych;

Or. en

Poprawka 15
Iskra Mihaylova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na nadmiar zgłoszeń 
do różnych programów, takich jak 
„Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem można rozwiązać w ramach 
ambitniejszego budżetu na 2020 r.;

5. zwraca uwagę na nadmierną liczbę 
zgłoszeń do różnych programów, takich 
jak „Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem można rozwiązać, przyjmując 
ambitniejszy budżet na 2020 oraz 
zwiększając komplementarność z innymi 
funduszami unijnymi, instrumentami 
finansowymi, programami krajowymi i 
inwestycjami prywatnymi;

Or. en

Poprawka 16
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na nadmiar zgłoszeń 
do różnych programów, takich jak 
„Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem można rozwiązać w ramach 
ambitniejszego budżetu na 2020 r.;

5. zwraca uwagę na wysoki odsetek 
zgłoszeń do różnych programów, takich 
jak „Horyzont 2020” i COSME, w których 
przypadku udzielenie skuteczniejszej 
odpowiedzi byłoby możliwe dzięki 
ambitniejszemu budżetowi na 2020 r.;

Or. pt

Poprawka 17
Pascal Arimont

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na nadmiar zgłoszeń 
do różnych programów, takich jak 
„Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem można rozwiązać w ramach 
ambitniejszego budżetu na 2020 r.;

5. zwraca uwagę na nadmiar zgłoszeń 
do różnych programów, takich jak 
„Horyzont 2020” i COSME, który to 
problem należy rozwiązać, przyjmując 
ambitniejszy budżet na 2020 r.;

Or. en

Poprawka 18
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że MŚP są ważną 
składową unijnej gospodarki, ponieważ 
zapewniają dużą liczbę miejsc pracy w 
Unii; dostrzega potrzebę stworzenia 
warunków sprzyjających działalności 
gospodarczej MŚP oraz potrzebę 
wspierania ich klastrów i sieci; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększenie środków na instrument 
przeznaczony dla MŚP; z niepokojem 
zauważa, że Rada dokonała cięć środków 
przeznaczonych dla MŚP na zwiększenie 
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innowacji, co stanowi sprzeczny sygnał 
dla unijnych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 19
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje, by w budżecie na 2020 r. 
zwiększono wsparcie dla MŚP i ich 
stowarzyszeń przedstawicielskich, 
przyczyniając się do wzmocnienia 
konkurencyjności, szerszego dostępu do 
technologii i promowania lepszych 
warunków pracy;

Or. pt

Poprawka 20
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że programy 
„Horyzont 2020” i COSME odgrywają 
kluczową rolę w zwiększaniu 
konkurencyjności Unii i jej zdolności do 
zapewnienia zrównoważonej przyszłości;

Or. en

Poprawka 21
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. zdaje sobie sprawę z dużego 
znaczenia linii budżetowych 
przeznaczonych na wyzwania społeczne, a 
w szczególności linii budżetowej 
przeznaczonej na poprawę zdrowia i 
dobrostanu w całym okresie życia w celu 
podniesienia standardu życia w Unii; 
podkreśla znaczenie utrzymania 
wystarczających środków finansowych na 
takie cele i ubolewa z powodu cięć 
proponowanych przez Radę, ponieważ 
finansowanie publiczne powinno 
uwzględniać wyzwania społeczne 
wynikające z niedoskonałości rynku lub 
ograniczonych inwestycji sektora 
prywatnego;

Or. en

Poprawka 22
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla, jak ważne jest 
osiągnięcie celów jednolitego rynku 
cyfrowego, aby podnieść stopień cyfryzacji 
w Unii oraz włączenia cyfrowego w 
gospodarce unijnej, w sektorze 
publicznym i wśród obywateli; dlatego też 
dostrzega znaczenie inicjatyw takich jak 
WiFi4EU; wyraża ubolewanie z powodu 
cięć proponowanych przez Radę w 
związku z tą inicjatywą;

Or. en

Poprawka 23
Jens Geier

Projekt opinii
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Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. zwraca uwagę na Europejski 
program rozwoju przemysłu obronnego 
(EDIDP); podkreśla, że na takie działanie, 
ze względu na jego znaczny wpływ na 
budżet, należy przeznaczyć nowe zasoby, 
ponieważ środków finansowych, które 
zostaną przeniesione do EDIDP, 
zabraknie w innych odnośnych 
programach takich jak instrument 
„Łącząc Europę” czy „Horyzont”;

Or. en

Poprawka 24
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. podkreśla potrzebę zreformowania 
unijnego sektora mobilności, aby 
doprowadzić do powstania w Unii 
zrównoważonego, czystego i 
konkurencyjnego transportu, przygotować 
unijny przemysł samochodowy na 
wyzwania przyszłości oraz zrealizować 
nasze cele klimatyczne; zwraca zatem 
uwagę na potrzebę przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
programy, w ramach który dąży się do 
realizacji tych celów, takie jak program 
Horyzont, instrument „Łącząc Europę” – 
Transport oraz na Wspólne 
Przedsięwzięcie na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (FCH 2); w związku z tym 
wyraża zaniepokojenie wpływem 
proponowanych przez Radę cięć na 
stworzenie unijnego systemu 
transportowego, który będzie 
zasobooszczędny, przyjazny dla 
środowiska, bezpieczny i bezawaryjny;
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Or. en

Poprawka 25
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. dostrzega znaczenie Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS) i powodzenie, 
jakim się on cieszy; ubolewa, że w celu 
zapewnienia dodatkowego finansowania 
EFIS konieczne było ograniczenie 
funduszy przeznaczonych na inne 
programy; podkreśla, że z budżetu 
ogólnego Unii nie należy finansować 
nowych inicjatyw kosztem istniejących 
unijnych programów i strategii 
politycznych; ponownie podkreśla 
stanowisko, jakie Parlament zajął w 
trakcie negocjacji w sprawie EFIS, by 
zmniejszyć wpływ środków 
przeznaczonych na EFIS na inne 
programy i zwiększyć środki w odnośnych 
liniach budżetowych na rok 2020;

Or. en

Poprawka 26
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża ubolewanie, że budżet 
zaproponowany przez Komisję po raz 
kolejny jest o wiele niższy niż środki, o 
które zwracała się Agencja Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER), oraz że 
może to zagrozić funkcjonowaniu tej 
agencji i osłabić jej zdolność do 

skreśla się
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wykonywania dodatkowych zadań 
przekazanych ACER na mocy przyjętych 
niedawno przepisów prawnych;

Or. pt

Poprawka 27
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża ubolewanie, że budżet 
zaproponowany przez Komisję po raz 
kolejny jest o wiele niższy niż środki, o 
które zwracała się Agencja Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER), oraz że 
może to zagrozić funkcjonowaniu tej 
agencji i osłabić jej zdolność do 
wykonywania dodatkowych zadań 
przekazanych ACER na mocy przyjętych 
niedawno przepisów prawnych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 28
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża ubolewanie, że budżet 
zaproponowany przez Komisję po raz 
kolejny jest o wiele niższy niż środki, o 
które zwracała się Agencja Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER), oraz że 
może to zagrozić funkcjonowaniu tej 
agencji i osłabić jej zdolność do 
wykonywania dodatkowych zadań 
przekazanych ACER na mocy przyjętych 

6. wyraża ubolewanie, że budżet 
zaproponowany przez Komisję po raz 
kolejny jest o wiele niższy niż środki, o 
które zwracała się Agencja Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER), oraz że 
może to zagrozić funkcjonowaniu tej 
agencji i osłabić jej zdolność do 
wykonywania zadań monitorowania i 
zapewnienia przejrzystości rynku, a tym 
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niedawno przepisów prawnych; bardziej dodatkowych zadań przekazanych 
ACER na mocy przyjętych niedawno 
przepisów prawnych;

Or. en

Poprawka 29
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża ubolewanie, że budżet 
zaproponowany przez Komisję po raz 
kolejny jest o wiele niższy niż środki, o 
które zwracała się Agencja Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER), oraz że 
może to zagrozić funkcjonowaniu tej 
agencji i osłabić jej zdolność do 
wykonywania dodatkowych zadań 
przekazanych ACER na mocy przyjętych 
niedawno przepisów prawnych;

6. wyraża ubolewanie, że budżet 
zaproponowany przez Komisję po raz 
kolejny jest o wiele niższy niż środki, o 
które zwracały się ACER, GSA i BEREC, 
oraz że może to zagrozić funkcjonowaniu 
tych agencji i osłabić ich zdolność do 
wykonywania dodatkowych zadań 
powierzonych im na mocy przepisów 
prawnych;

Or. en

Poprawka 30
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponownie podkreśla, że należy 
zwiększyć inwestycje w badania naukowe i 
innowacje w celu poprawy dostępu do 
wiedzy, promowania rozwoju społecznego 
i poprawy poziomu życia;

Or. en

Poprawka 31
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Massimiliano Salini, Evžen Tošenovský, Antonio Tajani

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. w odniesieniu do wszystkich 
agencji wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE (ACER, 
BEREC, ENISA i GSA) apeluje o taki 
poziom środków i zasobów kadrowych, o 
jaki te agencje się zwracały;

7. w odniesieniu do wszystkich 
agencji wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE (ACER, 
BEREC, ENISA i GSA) apeluje o taki 
poziom środków i zasobów kadrowych, o 
jaki te agencje się zwracały; domaga się 
zwiększenia zasobów finansowych i 
kadrowych w związku z rozszerzeniem 
zakresu zadań odnośnych agencji oraz w 
ramach przygotowań do wdrożenia 
nowych przepisów, a także w związku z 
potrzebą planowania przyszłych ról i 
obowiązków; zauważa, że przed GSA 
pojawiają się nowe wyzwania związane z 
bezpieczeństwem i innymi wrażliwymi 
obszarami, w przypadku których 
outsourcing prawdopodobnie zmniejszy 
poziom bezpieczeństwa i oszczędności oraz 
doprowadzi do utraty wiedzy 
specjalistycznej; konieczne jest zatem 
zatrudnienie i utrzymanie wysoko 
wyspecjalizowanych ekspertów;

Or. en

Poprawka 32
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. w odniesieniu do wszystkich 
agencji wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE (ACER, 
BEREC, ENISA i GSA) apeluje o taki 
poziom środków i zasobów kadrowych, o 
jaki te agencje się zwracały;

7. w odniesieniu do wszystkich 
agencji wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE (ACER, Urząd 
BEREC, ENISA i GSA) apeluje o taki 
poziom środków i zasobów kadrowych, o 
jaki te agencje się zwracały;

Or. en
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Poprawka 33
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. w odniesieniu do wszystkich 
agencji wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE (ACER, 
BEREC, ENISA i GSA) apeluje o taki 
poziom środków i zasobów kadrowych, o 
jaki te agencje się zwracały;

7. w odniesieniu do wszystkich 
agencji wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE (ACER, 
BEREC, ENISA i GSA) apeluje zatem o 
taki poziom środków i zasobów 
kadrowych, o jaki te agencje się zwracały;

Or. en

Poprawka 34
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. w odniesieniu do wszystkich 
agencji wchodzących w zakres 
kompetencji komisji ITRE (ACER, 
BEREC, ENISA i GSA) apeluje o taki 
poziom środków i zasobów kadrowych, o 
jaki te agencje się zwracały;

7. w odniesieniu do BEREC, ENISA i 
GSA apeluje o taki poziom środków i 
zasobów kadrowych, o jaki te agencje się 
zwracały;

Or. en

Poprawka 35
Pascal Arimont

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że we wspólnym 
oświadczeniu załączonym do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

8. przypomina, że we wspólnym 
oświadczeniu załączonym do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (UE) 2017/19531Parlament, Rada i 
Komisja zobowiązały się zagwarantować 
finansowanie na rzecz upowszechniania 
łączności internetowej w społecznościach 
lokalnych w wysokości 120 mln EUR w 
okresie trzech lat, aby przedmiotowa 
inicjatywa odniosła rzeczywisty sukces w 
skali europejskiej z korzyścią dla 
społeczności lokalnych i obywateli;

Rady (UE) 2017/19531 Parlament, Rada i 
Komisja zobowiązały się zagwarantować 
finansowanie na rzecz upowszechniania 
łączności internetowej w społecznościach 
lokalnych w wysokości 120 mln EUR w 
okresie trzech lat, aby przedmiotowa 
inicjatywa odniosła rzeczywisty sukces w 
skali europejskiej z korzyścią dla 
społeczności lokalnych i obywateli; 
podkreśla w związku z powyższym, że w 
następstwie dwóch zaproszeń do składania 
wniosków ponad 23 000 gmin z całej Unii 
zarejestrowało się w portalu WiFi4EU, a 
6200 gmin otrzymało już bony w ramach 
programu WiFi4EU, co obrazuje 
powodzenie inicjatywy;

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1953 z 25 
października 2017 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) 
nr 283/2014 w odniesieniu do 
propagowania łączności internetowej w 
społecznościach lokalnych (Dz.U. L 286 z 
1.11.2017, s. 1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1953 z 25 
października 2017 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) 
nr 283/2014 w odniesieniu do 
propagowania łączności internetowej w 
społecznościach lokalnych (Dz.U. L 286 z 
1.11.2017, s. 1).

Or. en

Poprawka 36
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że we wspólnym 
oświadczeniu załączonym do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/19531Parlament, Rada i 
Komisja zobowiązały się zagwarantować 
finansowanie na rzecz upowszechniania 
łączności internetowej w społecznościach 
lokalnych w wysokości 120 mln EUR w 
okresie trzech lat, aby przedmiotowa 
inicjatywa odniosła rzeczywisty sukces w 
skali europejskiej z korzyścią dla 

8. przypomina, że we wspólnym 
oświadczeniu załączonym do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/19531 Parlament, Rada i 
Komisja zobowiązały się zagwarantować 
finansowanie na rzecz upowszechniania 
łączności internetowej w społecznościach 
lokalnych w wysokości 120 mln EUR w 
okresie trzech lat; uważa, że w zakresie, w 
jakim środki finansowe Unii mają na celu 
wspieranie łączności internetowej, 
powinny one koncentrować się wyłącznie 
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społeczności lokalnych i obywateli; na społecznościach wiejskich i 
społecznościach w słabiej rozwiniętych 
państwach członkowskich;

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1953 z 25 
października 2017 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) 
nr 283/2014 w odniesieniu do 
propagowania łączności internetowej w 
społecznościach lokalnych (Dz.U. L 286 z 
1.11.2017, s. 1).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1953 z 25 
października 2017 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) 
nr 283/2014 w odniesieniu do 
propagowania łączności internetowej w 
społecznościach lokalnych (Dz.U. L 286 z 
1.11.2017, s. 1).

Or. en

Poprawka 37
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina, że zgodnie z art. 41 
ust. 2 TUE z budżetu Unii nie można 
pokrywać wydatków wynikających z 
operacji mających implikacje wojskowe 
lub obronne;

Or. en

Poprawka 38
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii, w tym innowacji w 
dziedzinie czystej energii, oraz 
odnawialnych źródeł energii, a także o 
fundusze na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, przeciwdziałania ubóstwu 
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energetycznemu i sprawiedliwego 
przejścia na gospodarkę neutralną pod 
względem emisji dwutlenku węgla w 
regionach wysokoemisyjnych w których 
wykorzystanie węgla jest wysokie, w 
dążeniu do wywiązania się z zobowiązań 
podjętych przez Unię na mocy 
porozumienia paryskiego, tak by osiągnąć 
neutralność emisyjną do 2050 r. oraz 
zrealizować cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ; ponawia apel do Komisji o 
wprowadzenie specjalnego przydziału (4,8 
mld EUR) na nowy fundusz sprawiedliwej 
transformacji sektora energetycznego w 
następnych WRF, aby uwzględnić 
konsekwencje społeczne, społeczno-
gospodarcze i środowiskowe dla 
pracowników i społeczności, które odczuły 
negatywne skutki związane z odejściem od 
energetyki opartej na węglu i od niego 
uzależnionej; z zadowoleniem przyjmuje 
szacunki Komisji, zgodnie z którymi 
wydatki na zmianę klimatu osiągną 21 % 
budżetu na 2020 r., przypomina, że środki 
te należy zwiększyć do co najmniej 25 % 
wydatków Unii na cele związane z 
klimatem w okresie obowiązywania WRF 
na lata 2021 – 2027 oraz jak najszybszego 
osiągnięcia celu 30 % rocznych 
wydatków, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu wyższych celów w zakresie 
wydatków na działania związane z 
klimatem w ramach innych programów, 
takich jak cel na poziomie 35 % przyjęty w 
ramach programu „Horyzont Europa”;

Or. en

Poprawka 39
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
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czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

technologii w zakresie energii odnawialnej 
i efektywności energetycznej w celu 
osiągnięcia gospodarki o zerowej emisji 
netto gazów cieplarnianych najpóźniej do 
2050 r.; ubolewa nad tym, że w ramach 
budżetu proponowanego na program 
„Horyzont 2020” nie osiągnięto 
ustalonych celów w zakresie wydatków na 
działania na rzecz klimatu i 
zrównoważonego rozwoju, a tym samym 
nie zrealizowano założeń całych 
obowiązujących obecnie WRF; podkreśla 
swoje stanowisko, zgodnie z którym w 
związku z zobowiązaniem podjętym przez 
Unię w ramach porozumienia paryskiego 
należy znacznie zwiększyć wydatki 
związane z klimatem; przypomina w tym 
kontekście przyjętą zasadę „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” oraz cel, 
jakim jest dążenie Unii do osiągnięcia 
pozycji lidera w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 40
Pascal Arimont

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

9. podkreśla, że do 2050 r. Europa 
powinna stać się pierwszym kontynentem 
neutralnym dla klimatu i że w związku z 
tym zasadnicze znaczenie ma wypełnienie 
zobowiązań Unii wynikających z 
porozumienia paryskiego i celów na 2030 
r.; apeluje w szczególności o bardziej 
ambitne ograniczenie emisji o co najmniej 
50 % do 2030 r. i nalega w związku z tym 
na wyasygnowanie dodatkowych 
funduszy, aby przyspieszyć rozwój i 
wdrażanie czystszych technologii, a w 
konsekwencji przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu;
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Or. en

Poprawka 41
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii, ze szczególnym 
naciskiem na technologie stosowane w 
geoinżynierii takie jak technologia 
usuwania dwutlenku węgla, tzw. 
rozjaśnianie chmur morskich i 
„wstrzykiwanie” aerozolu w stratosferę, 
aby przyczynić się do zmniejszenia 
globalnego ocieplenia i wywiązania się z 
zobowiązań podjętych przez Unię na mocy 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 42
Jerzy Buzek, Adina-Ioana Vălean, Christian Ehler

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii, a także o 
dodatkowe fundusze z przeznaczeniem na 
ułatwienie sprawiedliwej transformacji 
regionów górniczych, z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego; podkreśla potrzebę dalszego 
wspierania regionów górniczych w Unii, 
aby były one przygotowane do korzystania 
z nowego funduszu sprawiedliwej 
transformacji energetyki ujętego w WRF 
na lata 2021 – 2027;
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Or. en

Poprawka 43
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego; podkreśla, że badania 
naukowe i innowacje są kluczowymi 
czynnikami warunkującymi 
zrównoważony rozwój, i przypomina o 
podjętym przez Unię i jej państwa 
członkowskie zobowiązaniu do osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 44
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
odnawialnych źródeł energii oraz środków 
efektywności energetycznej w celu 
wypełnienia zobowiązań wynikających z 
porozumienia paryskiego oraz w celu 
przyspieszenia przejścia na gospodarkę o 
zerowym poziomie emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en
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Poprawka 45
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z poszanowaniem 
zasady neutralności technologicznej, z 
myślą o wywiązaniu się z zobowiązań 
podjętych przez Unię na mocy 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 46
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego;

9. apeluje o dodatkowe fundusze, aby 
przyspieszyć rozwój i wdrażanie 
czystszych technologii z myślą o 
wywiązaniu się z zobowiązań podjętych 
przez Unię na mocy porozumienia 
paryskiego i zbioru przepisów przyjętych w 
Katowicach;

Or. en

Poprawka 47
Maria Spyraki

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że wyzwanie, jakim jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
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obejmuje również wspieranie 41 regionów 
zależnych od węgla w celu dekarbonizacji 
ich przemysłu, a także przekwalifikowanie 
i podnoszenie kwalifikacji pracowników 
sektora węglowego; w związku z 
powyższym apeluje o elastyczność w 
przeprogramowaniu, w razie 
konieczności, z zamiarem przyznania 
dodatkowego finansowania na ten cel; 
wzywa do stworzenia funduszu 
sprawiedliwej transformacji, na który 
przeznaczone zostaną dodatkowe środki 
finansowe w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027, aby 
zapewnić sprawną transformację tych 
regionów;

Or. en

Poprawka 48
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. przypomina o znaczeniu badań 
naukowych i innowacji w celu 
rozwiązania kluczowego wyzwania, jakim 
jest przeciwdziałanie zmianie klimatu w 
czasie umożliwiającym osiągnięcie 
gospodarki o zerowej emisji netto 
najpóźniej do 2050 r.; ubolewa w związku 
z powyższym, że nadal z pieniędzy 
unijnych podatników finansowane są 
projekty, w przypadku których nie 
potwierdzono braku szkodliwości dla 
klimatu; apeluje zatem o przekazanie 
wkładu Unii do budżetu ITER na rzecz 
odnawialnych źródeł energii i 
oszczędności energii;

Or. en

Poprawka 49



PE641.091v01-00 28/32 AM\1188199PL.docx

PL

Iskra Mihaylova

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. apeluje o dodatkowe środki na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, 
zwłaszcza na jego komponenty dotyczące 
energii i ICT, aby połączyć ze sobą 
odizolowane rynki i usunąć ostatnie wąskie 
gardła.

10. apeluje o dodatkowe środki na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, 
zwłaszcza na jego komponenty dotyczące 
energii i ICT, aby połączyć ze sobą 
odizolowane rynki i usunąć ostatnie wąskie 
gardła, a także by przygotować grunt pod 
stworzenie w Unii sieci energetycznej o 
niższej emisyjności;

Or. en

Poprawka 50
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. apeluje o dodatkowe środki na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, 
zwłaszcza na jego komponenty dotyczące 
energii i ICT, aby połączyć ze sobą 
odizolowane rynki i usunąć ostatnie wąskie 
gardła.

10. apeluje o dodatkowe środki na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, 
zwłaszcza na jego komponenty dotyczące 
energii i ICT, aby zapewnić stworzenie w 
pełni unii energetycznej i połączyć ze sobą 
odizolowane rynki oraz usunąć ostatnie 
wąskie gardła.

Or. en

Poprawka 51
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. apeluje o dodatkowe środki na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, 
zwłaszcza na jego komponenty dotyczące 

10. apeluje o dodatkowe środki na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, 
zwłaszcza na jego komponenty dotyczące 
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energii i ICT, aby połączyć ze sobą 
odizolowane rynki i usunąć ostatnie 
wąskie gardła.

energii i ICT, aby zapewnić lepsze 
połączenia między różnymi regionami i 
usunąć wąskie gardła.

Or. pt

Poprawka 52
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. apeluje o dodatkowe środki na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, 
zwłaszcza na jego komponenty dotyczące 
energii i ICT, aby połączyć ze sobą 
odizolowane rynki i usunąć ostatnie wąskie 
gardła.

10. apeluje o dodatkowe środki na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, 
zwłaszcza na jego komponenty dotyczące 
zrównoważonej energii i ICT, aby 
połączyć ze sobą odizolowane rynki i 
usunąć ostatnie wąskie gardła.

Or. en

Poprawka 53
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. odnotowuje, że – biorąc pod uwagę 
umiarkowany budżet zaproponowany w 
odniesieniu do polityki spójności – 
wsparcie finansowe powinno być 
dodatkowo kierowane do regionów 
górniczych i wysokoemisyjnych, które 
mają trudności z realizacją zobowiązań w 
ramach unijnej polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu i z łagodzeniem ich 
negatywnych skutków społeczno-
gospodarczych; w związku z tym wzywa do 
odpowiedniego finansowania działań 
ułatwiających sprawiedliwą transformację 
energetyczną, w tym za pośrednictwem 
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projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych, w celu zapewnienia 
odpowiednich środków wyrównawczych 
dla krajów i regionów, które znajdują się 
w gorszej sytuacji wyjściowej w procesie 
transformacji energetyki;

Or. en

Poprawka 54
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. jest głęboko zaniepokojony 
utrzymującą się niepewnością związaną z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej; podkreśla, że potrzebne 
są środki ostrożności w zakresie 
finansowania, jeżeli Zjednoczone 
Królestwo nie wniesie pełnego lub 
częściowego wkładu do budżetu na rok 
2020; w związku z powyższym wzywa 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie, 
aby zwiększyły swój wkład i w pełni 
zrekompensowały wkład wnoszony 
dotychczas przez Zjednoczone Królestwo, 
ponieważ wszystkie programy znajdują się 
na ostatnim etapie realizacji, a odbiorcy 
unijnych środków finansowych muszą 
mieć pewność, że Unia wypełni swoje 
zobowiązania.

Or. en

Poprawka 55
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że ponieważ 
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Zjednoczone Królestwo powinno wnieść 
wkład do budżetu na rok 2019 i 2020, 
oczekuje się, że jego wystąpienie z Unii 
nie będzie miało bezpośredniego wpływu 
na programy w dziedzinie polityki 
przemysłu, badań naukowych i energii;

Or. en

Poprawka 56
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że z uwagi na obecną 
sytuację gospodarczą niezwykle ważne jest 
ustanowienie i wzmocnienie mechanizmu 
wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 57
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że niezdolność Unii do 
wywiązania się z zobowiązań prawnych i 
politycznych dotyczących środków na 
płatności zaszkodziłaby poważnie jej 
wiarygodności i bardzo negatywnie 
wpłynęła na przekonanie, że instytucje 
Unii są zdolne do pełnienia powierzonych 
im ról; zwraca uwagę, że jeszcze bardziej 
uwydatnia to fakt, iż Unia zbliża się do 
końca okresu obowiązywania bieżących 
WRF oraz że wobec tego należy 
przyspieszyć wdrażanie programów 
wieloletnich.
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Or. en


