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Poprawka 1
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje europejski 
semestr, którego celem jest osiągnięcie 
solidniejszego ładu gospodarczego; uważa, 
że pomyślne wdrożenie strategii „UE 
2020” wymaga zaciągnięcia znacznych, 
skoordynowanych i odpowiednich 
zobowiązań finansowych, tak aby 
zrealizować priorytety strategii zarówno na 
poziomie UE, jak i państw członkowskich, 
a także jest zdania, że jakiekolwiek 
ograniczenie odnośnych środków 
budżetowych UE zagroziłoby realizacji tej 
strategii;

1. uważa, że proces europejskiego 
semestru powinien stać się mocnym 
narzędziem zwiększenia koordynacji 
gospodarczej i budżetowej, 
nieograniczonej tylko do nadzoru nad 
planami budżetowymi państw 
członkowskich, a także powinien oceniać 
zgodność budżetów krajowych ze 
zobowiązaniami i celami strategii 
„Èuropa 2020”; uważa, że pomyślne 
wdrożenie strategii „UE 2020” wymaga 
zaciągnięcia znacznych, skoordynowanych 
i odpowiednich zobowiązań finansowych, 
tak aby zrealizować priorytety strategii 
zarówno na poziomie UE, jak i państw 
członkowskich, a także jest zdania, że 
jakiekolwiek ograniczenie odnośnych 
środków budżetowych UE zagroziłoby 
realizacji tej strategii;

Or. en

Poprawka 2
Fiona Hall, Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje europejski 
semestr, którego celem jest osiągnięcie 
solidniejszego ładu gospodarczego; uważa, 
że pomyślne wdrożenie strategii „UE 
2020” wymaga zaciągnięcia znacznych, 
skoordynowanych i odpowiednich 

1. z zadowoleniem przyjmuje europejski 
semestr, którego celem jest osiągnięcie 
solidniejszego ładu gospodarczego; uważa, 
że pomyślne wdrożenie strategii „UE 
2020” wymaga zaciągnięcia znacznych, 
skoordynowanych, przejrzystych i 
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zobowiązań finansowych, tak aby 
zrealizować priorytety strategii zarówno na 
poziomie UE, jak i państw członkowskich, 
a także jest zdania, że jakiekolwiek 
ograniczenie odnośnych środków 
budżetowych UE zagroziłoby realizacji tej 
strategii;

odpowiednich zobowiązań finansowych, 
tak aby zrealizować priorytety strategii 
zarówno na poziomie UE, jak i państw 
członkowskich, a także jest zdania, że 
jakiekolwiek ograniczenie odnośnych 
środków budżetowych UE zagroziłoby 
realizacji tej strategii;

Or. en

Poprawka 3
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zaznacza, że w celu przyspieszenia 
rozwoju szybkiego internetu i czerpania 
korzyści z jednolitego rynku cyfrowego dla 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, 
zgodnie ze sztandarową inicjatywą agendy 
cyfrowej „EU 2020”, należy lepiej 
koordynować finansowanie inwestycji w 
infrastrukturę szerokopasmową i 
programy infrastrukturalne, poprzez 
lepsze planowanie na szczeblu krajowym i 
regionalnym, a UE powinna nawiązać 
ściślejszy kontakt z regionami, aby 
wspierać je w korzystaniu w tym celu z 
funduszy strukturalnych i z funduszu na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 4
Algirdas Saudargas

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje cele 
Komisji w zakresie dostosowania projektu 
budżetu na rok 2012 do strategii „Europa 
2020”; wyraża jednak ubolewanie z faktu, 
że niektóre uznane priorytety UE są 
niedofinansowane, w szczególności 
polityka energetyczna;

Or. en

Poprawka 5
Fiona Hall, Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest głęboko zaniepokojony 
rozbieżnością między politycznymi 
priorytetami budżetowymi UE a faktyczną 
dystrybucją środków finansowych, w 
szczególności w zakresie polityki 
energetycznej, której odpowiada jedynie 
0,5% budżetu UE;

Or. en

Poprawka 6
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla znaczenie mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka 
wchodzącego w skład 7PR oraz programu 
na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(CIP), które służą za wzór europejskich 
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innowacyjnych instrumentów 
finansowych gromadzących środki z 
budżetu UE i środki finansowe EBI na 
rzecz wsparcia rozwoju działalności 
gospodarzczej i osiągnięcia celów 
sztandarowej inicjatywy Unii Innowacji 
„UE 2020”; apeluje do Komisji o 
umocnienie tych instrumentów w 
dziedzinie badań naukowych, innowacji i 
energii;

Or. en

Poprawka 7
Algirdas Saudargas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania 
energii, efektywne gospodarowanie 
zasobami i zielone technologie; apeluje 
nie tylko o zwiększenie budżetu, ale także 
o wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;

2. przypomina, że inwestycja w badania 
naukowe, rozwój i innowacje to 
inwestycja długoterminowa mająca 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia
celów strategii „Europa 2020”; w tym 
kontekście wskazuje na potrzebę poprawy
warunków dla badań, rozwoju i innowacji; 
uważa, że UE powinna skoncentrować 
wydatki na obszarach, które pobudzają 
wzrost gospodarczy i konkurencyjność 
Unii, np. na innowacjach, badaniach i 
rozwoju; jest przekonany, że jednoczesne 
zapewnienie dynamiki badań, innowacji i 
rozwoju musi pomóc w stawieniu czoła 
największym wyzwaniom społecznym 
naszych czasów; z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą 
zwiększenia budżetu UE w zakresie 
programów na rzecz badań, innowacji i 
rozwoju; podkreśla, że przed 
wprowadzeniem zrównoważonych 
kryteriów do procedury selekcji projektów 
konieczne jest przeprowadzenie 
szczegółowej analizy;
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Or. en

Poprawka 8
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania 
energii, efektywne gospodarowanie 
zasobami i zielone technologie; apeluje nie 
tylko o zwiększenie budżetu, ale także o 
wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania 
energii, efektywne gospodarowanie 
zasobami i zielone technologie; apeluje nie 
tylko o zwiększenie budżetu, ale także o 
wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;
podkreśla, że choć w odniesieniu do 
projektów energetycznych w ramach sieci 
transeuropejskich (TEN-Energy) 
programowanie finansowe przewiduje 
znaczny wzrost budżetu 2007-2013 w 
porównaniu z pierwotną kopertą, to 
planowana kwota 22 mln EUR pozostaje 
bardzo ograniczona w stosunku do 
wyzwań i programu TEN-Transport;

Or. en

Poprawka 9
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
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innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania 
energii, efektywne gospodarowanie 
zasobami i zielone technologie; apeluje nie 
tylko o zwiększenie budżetu, ale także o 
wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;

innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania
energii, efektywne gospodarowanie 
zasobami i zielone technologie; apeluje nie 
tylko o zwiększenie budżetu, ale także o 
wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji, 
zgodnie z unijnymi celami w zakresie 
energii i klimatu, oraz o odstąpienie w 
związku tym od dotowania paliw 
kopalnych i przestarzałych technologii;

Or. en

Poprawka 10
Fiona Hall, Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania 
energii, efektywne gospodarowanie 
zasobami i zielone technologie; apeluje nie 
tylko o zwiększenie budżetu, ale także o 
wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, wydajności energetycznej i
technologie przechowywania energii, 
efektywne gospodarowanie zasobami i 
zielone technologie; apeluje nie tylko o
przesunięcia środków budżetowych, ale 
także o wprowadzenie bardziej 
zrównoważonych kryteriów do unijnych 
programów dotyczących badań, rozwoju i 
innowacji, a w szczególności o wdrożenie 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych, zgodnie z 
postulatami zawartymi w konkluzjach 
Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r.;

Or. en
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Poprawka 11
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania 
energii, efektywne gospodarowanie 
zasobami i zielone technologie; apeluje nie 
tylko o zwiększenie budżetu, ale także o
wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania 
energii i efektywne gospodarowanie 
zasobami; apeluje nie tylko o zwiększenie 
budżetu, ale także o położenie większego 
nacisku na zrównoważoną energię w 
zakresie unijnych programów dotyczących 
badań, rozwoju i innowacji;

Or. en

Poprawka 12
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące zrównoważonej 
energii, technologie przechowywania 
energii, efektywne gospodarowanie 
zasobami i zielone technologie; apeluje nie 
tylko o zwiększenie budżetu, ale także o 
wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla 
realizacji celów strategii „UE 2020” ma 
poprawa warunków dla badań, rozwoju i 
innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety dotyczące odnawialnej i
zrównoważonej energii, technologie 
przechowywania energii, efektywne 
gospodarowanie zasobami i zielone 
technologie; apeluje nie tylko o 
zwiększenie budżetu, ale także o 
wprowadzenie bardziej zrównoważonych 
kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;

Or. lt
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Poprawka 13
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na fakt, że UE i 
państwa członkowskie nie zainwestowały 
wystarczająco w środki mające na celu 
obniżenie emisji CO2 lub zwiększenie 
wydajności energetycznej w sektorach 
budowlanym i transportowym; apeluje do 
Komisji o podjęcie działań, we współpracy 
z państwami członkowskimi, w celu 
zwiększenia wydajności energetycznej 
budynków i miejskich sieci grzewczych i 
chłodniczych oraz o przyznanie większej 
puli środków w roku 2012, przypominając 
również o kontekście przeglądu 
wieloletnich ram finansowych;  

Or. ro

Poprawka 14
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. głęboko ubolewa nad faktem, że środki 
budżetowe zaproponowane dla polityki 
energetycznej w 2012 r. są w 
rzeczywistości coraz niższe i że wsparcie 
dla priorytetów w zakresie zrównoważonej 
energii wciąż stanowi jedynie niewielki 
udział w programach badań, rozwoju i 
innowacji (najmniejszy udział w części 
dotyczącej współpracy w ramach 
siódmego programu ramowego w 
stosunku do wszystkich pozostałych 
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obszarów polityki);

Or. en

Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o nadanie priorytetowego 
znaczenia – w celu zmniejszenia poziomu 
emisji zanieczyszczeń w sektorze 
transportu – inwestycjom w rozwój 
inteligentnej sieci energetycznej na 
poziomie ogólnoeuropejskim, która 
mogłaby być zasilana energią wytwarzaną 
lokalnie lub regionalnie z odnawialnych 
źródeł i mogłaby przyczynić się do rozwoju 
infrastruktury potrzebnej do korzystania z 
pojazdów o napędzie elektrycznym;

Or. ro

Poprawka 16
Fiona Hall, Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża ubolewanie z powodu 
propozycji przesunięcia środków z 7 PR 
do projektu ITER; przypomina o 
konieczności skupienia się na takich 
technologiach, które będą dostępne w 
przewidywalnej przyszłości lub już 
istnieją, aby raczej zrealizować cele 
strategii „Europa 2020” niż 
długoterminowe projekty takie jak ITER;
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Or. en

Poprawka 17
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie programu 
Erasmus dla młodych przedsiębiorców 
oraz apeluje do Komisji o zapewnienie 
temu programowi odpowiedniego poziomu 
środków w 2012 r. w celu podwojenia 
liczby beneficjentów; 

Or. ro

Poprawka 18
Algirdas Saudargas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża ubolewanie z faktu, że projekt 
budżetu na 2012 r. nie przewiduje 
środków finansowych na realizację 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (EPSTE) 
bezpośrednio z istniejącej linii 
budżetowej;

Or. en

Poprawka 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji, aby we współpracy 
z państwami członkowskimi zapewniła 
finansowanie projektów przyczyniających 
się do realizacji celu przewidzianego w 
agendzie cyfrowej – osiągnięcia 100% 
zasięgu sieci szerokopasmowej do 2013 r.;

Or. ro

Poprawka 20
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ubolewa nad faktem, że projekt 
budżetu proponuje obniżenie i tak już 
niewielkiego finansowania 
transeuropejskich sieci energetycznych o 
12,5% oraz apeluje o dodatkowe środki 
dla tego ważnego unijnego programu;

Or. en

Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. apeluje do Komisji o zapewnienie 
wystarczającego poziomu finansowania w 
2012 r. na rzecz stosowanych badań i 
rozwoju w odniesieniu do usług i 
zastosowań GNSS; 

Or. ro
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Poprawka 22
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do dalszego wdrażania programu 
Small Business Act i podejmowania 
działań politycznych skierowanych do 
MŚP, w tym środków na rzecz lepszego 
dostępu i opracowywania specjalnych 
programów i innowacyjnych 
mechanizmów finansowych; apeluje o 
unowocześnienie Programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, który 
jest sztandarowym programem na rzecz 
MŚP;

4. wzywa do dalszego wdrażania programu 
Small Business Act i podejmowania 
działań politycznych skierowanych do 
MŚP, w tym środków na rzecz lepszego 
dostępu i opracowywania specjalnych 
programów i innowacyjnych 
mechanizmów finansowych; apeluje o
znaczne unowocześnienie poszczególnych 
programów wchodzących w skład 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, który jest 
sztandarowym programem na rzecz MŚP, 
oraz zwraca się o pełne wsparcie agencji 
wykonawczej odpowiedzialnej za 
wdrożenie tego programu (EACI);

Or. en

Poprawka 23
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do dalszego wdrażania
programu Small Business Act i 
podejmowania działań politycznych 
skierowanych do MŚP, w tym środków na 
rzecz lepszego dostępu i opracowywania 
specjalnych programów i innowacyjnych 
mechanizmów finansowych; apeluje o 
unowocześnienie Programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, który 
jest sztandarowym programem na rzecz 

4. wzywa do pełnego wdrożenia programu 
Small Business Act i podejmowania 
działań politycznych skierowanych do 
MŚP, w tym środków na rzecz lepszego 
dostępu MŚP do finansowania, 
zwiększenia ich udziału w zamówieniach 
publicznych i opracowywania specjalnych 
programów i innowacyjnych 
mechanizmów finansowych; apeluje o 
unowocześnienie Programu ramowego na 
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MŚP; rzecz konkurencyjności i innowacji, który 
jest sztandarowym programem na rzecz 
MŚP;

Or. lt

Poprawka 24
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. popiera pomysł emitowania obligacji 
infrastrukturalnych w celu sfinansowania 
znaczących potrzeb infrastrukturalnych w 
Europie i przedsięwzięć strukturalnych w 
ramach agendy UE 2020 oraz w 
kontekście oczekiwanych nowych strategii 
UE, takich jak nowa strategia na rzecz 
rozwoju infrastruktury energetycznej i 
inne duże projekty; zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich o zapewnienie jak 
najszybszego wprowadzenia w życie 
mechanizmu obligacji 
infrastrukturalnych, jeszcze przed rokiem 
2014, który jest terminem określonym w 
odnośnym dokumencie konsultacyjnym 
Komisji;

Or. en

Poprawka 25
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że inwestycje w europejską 
infrastruckturę energetyczną najlepiej 
służą celowi europejskiej wydajności 
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energetycznej jako sztandarowej 
inicjatywy strategii „EU2020” oraz że 
plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (EPSTE) jest technicznym 
filarem polityki UE w zakresie energii i 
klimatu; apeluje zatem o niezwłoczne 
wdrożenie długoterminowego 
finansowania rozwoju tego typu 
innowacyjnych i zrównoważonych 
technologii energetycznych;

Or. en

Poprawka 26
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że jasno określone cele 
polityki na rzecz zrównoważonej energii, 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami mogą dać całej 
europejskiej gospodarce opłacalne 
korzyści; apeluje o przeznaczenie 
publicznych i prywatnych zasobów UE i 
państw członkowskich na inwestycje w 
tych priorytetowych sektorach;

5. jest zdania, że jasno określone cele 
polityki na rzecz zrównoważonej energii, 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami mogą dać całej 
europejskiej gospodarce opłacalne 
korzyści; apeluje o przeznaczenie 
publicznych i prywatnych zasobów UE i 
państw członkowskich na inwestycje w 
tych priorytetowych sektorach; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście 
przegląd dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii, który może 
zaowocować znacznymi dodatkowymi 
przychodami i stanowić główną zachętę do 
przejścia na odnawialne źródła energii;

Or. en

Poprawka 27
Algirdas Saudargas

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że jasno określone cele 
polityki na rzecz zrównoważonej energii, 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami mogą dać całej 
europejskiej gospodarce opłacalne 
korzyści; apeluje o przeznaczenie 
publicznych i prywatnych zasobów UE i 
państw członkowskich na inwestycje w 
tych priorytetowych sektorach;

5. jest zdania, że jasno określone cele i 
skuteczne finansowanie polityki na rzecz 
zrównoważonej energii, efektywności 
energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami mogą dać całej 
europejskiej gospodarce opłacalne 
korzyści; apeluje o przeznaczenie 
publicznych i prywatnych zasobów UE i 
państw członkowskich na inwestycje w 
tych priorytetowych sektorach;

Or. en

Poprawka 28
Fiona Hall, Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że jasno określone cele 
polityki na rzecz zrównoważonej energii, 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami mogą dać całej 
europejskiej gospodarce opłacalne 
korzyści; apeluje o przeznaczenie 
publicznych i prywatnych zasobów UE i 
państw członkowskich na inwestycje w 
tych priorytetowych sektorach;

5. jest zdania, że jasno określone i ambitne
cele polityki na rzecz zrównoważonej 
energii, efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami 
mogą dać całej europejskiej gospodarce 
opłacalne korzyści; apeluje o 
przeznaczenie publicznych i prywatnych 
zasobów UE i państw członkowskich na 
inwestycje w tych priorytetowych 
sektorach;

Or. en

Poprawka 29
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie budżetu 
Europejskiej Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER) w 
świetle przyjęcia rozporządzenia REMIT 
oraz ogólne zwiększenie zakresu 
odpowiedzialności tej agencji; nie popiera 
jednak faktu, że powyższe zwiększenie 
budżetu wynika z przesunięć środków z 
programów „TEN-E” i „Inteligentna 
energia – Europa”, a także apeluje o 
przeznaczenie większych środków 
budżetowych na rozwój sieci 
infrastruktury energetycznej i technologii 
UE, w szczególności inteligentnych sieci i 
europejskiej supersieci;

Or. en

Poprawka 30
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że liczby zawarte w 
programowaniu finansowym dotyczącym 
EURATOM na rok 2012 są bardzo 
szacunkowe; podkreśla zatem, że należy 
określić unijne środki na projekty w 
zakresie bezpieczeństwa jądrowego, aby 
wystarczyły one na pokrycie kosztów 
testów wytrzymałościowych we wszystkich 
elektrowniach atomowych UE;

Or. en

Poprawka 31
Algirdas Saudargas
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o znaczeniu zintegrowanej 
infrastruktury energetycznej UE dla 
bezpieczeństwa sektora energii i 
wspólnego unijnego rynku energii; 
podkreśla, że konieczne jest zwiększenie, a 
nie zmniejszenie, i tak już niskich środków 
przeznaczonych na TEN-E w projekcie 
budżetu;

Or. en

Poprawka 32
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że w przypadku projektów na 
szeroką skalę przed przyznaniem 
jakichkolwiek dodatkowych środków 
finansowych należy zapewnić właściwe 
zarządzanie, dokładne planowanie, 
należyte zarządzanie finansami, wyraźne 
granice wkładu UE i oddzielną pozycję w 
budżecie; wskazuje, że wkład UE w takie 
projekty nie powinien wynikać z 
przesunięcia środków z innych 
programów R&D oraz że wszelkie 
dodatkowe koszty, jakie mogą się pojawić, 
muszą być pokrywane przez państwa 
członkowskie lub podmioty prywatne; 
wskazuje, że w związku z Galileo 
użytkownicy usługi publicznej o 
regulowanym dostępie i usługi 
komercyjnej powinni uczestniczyć 
kosztach.

6. podkreśla, że przyjmowane w pośpiechu 
rozwiązania mogą zaprzepaścić 
powodzenie i wartość dodaną dużych 
strategicznych projektów UE oraz 
zaszkodzić towarzyszącym im wyjątkowo 
korzystnym warunkom politycznym; 
zamiast tego należy wypracować 
długoterminowe rozwiązania budżetowe, 
wraz ze zrównoważonymi rozwiązaniami 
finansowymi, które nie uszczuplą środków 
finansowych przeznaczonych na badania 
w innych dziedzinach i które zapewnią 
finansowanie na szczeblu UE, aby spełnić 
wymogi techniczne tych programów i
harmonogram zapewniający ich sprawne 
funkcjonowanie;

Or. en
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Poprawka 33
Algirdas Saudargas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że w przypadku projektów na 
szeroką skalę przed przyznaniem 
jakichkolwiek dodatkowych środków 
finansowych należy zapewnić właściwe 
zarządzanie, dokładne planowanie, 
należyte zarządzanie finansami, wyraźne 
granice wkładu UE i oddzielną pozycję w 
budżecie; wskazuje, że wkład UE w takie 
projekty nie powinien wynikać z 
przesunięcia środków z innych programów 
R&D oraz że wszelkie dodatkowe koszty, 
jakie mogą się pojawić, muszą być
pokrywane przez państwa członkowskie 
lub podmioty prywatne; wskazuje, że w 
związku z Galileo użytkownicy usługi 
publicznej o regulowanym dostępie i 
usługi komercyjnej powinni uczestniczyć 
kosztach.

6. podkreśla, że w przypadku projektów na 
szeroką skalę przed przyznaniem 
jakichkolwiek dodatkowych środków 
finansowych należy zapewnić właściwe 
zarządzanie, dokładne planowanie, 
należyte zarządzanie finansami, wyraźne 
granice wkładu UE i oddzielną pozycję w 
budżecie; wskazuje, że wkład UE w takie 
projekty nie powinien wynikać z 
przesunięcia środków z innych programów 
R&D UE oraz że wszelkie dodatkowe 
koszty, jakie mogą się pojawić, muszą być
w pełni uzasadnione;

Or. en

Poprawka 34
Norbert Glante

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że w przypadku projektów na 
szeroką skalę przed przyznaniem 
jakichkolwiek dodatkowych środków 
finansowych należy zapewnić właściwe 
zarządzanie, dokładne planowanie, 
należyte zarządzanie finansami, wyraźne 
granice wkładu UE i oddzielną pozycję w 

6. podkreśla, że w przypadku projektów na 
szeroką skalę przed przyznaniem 
jakichkolwiek dodatkowych środków 
finansowych należy zapewnić właściwe 
zarządzanie, dokładne planowanie, 
należyte zarządzanie finansami, wyraźne 
granice wkładu UE i oddzielną pozycję w 
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budżecie; wskazuje, że wkład UE w takie 
projekty nie powinien wynikać z 
przesunięcia środków z innych programów 
R&D oraz że wszelkie dodatkowe koszty, 
jakie mogą się pojawić, muszą być 
pokrywane przez państwa członkowskie 
lub podmioty prywatne; wskazuje, że w 
związku z Galileo użytkownicy usługi 
publicznej o regulowanym dostępie i usługi 
komercyjnej powinni uczestniczyć 
kosztach.

budżecie; wskazuje, że wkład UE w takie 
projekty nie powinien wynikać z 
przesunięcia środków z innych programów 
R&D oraz że wszelkie dodatkowe koszty, 
jakie mogą się pojawić, muszą być 
pokrywane przez państwa członkowskie 
lub podmioty prywatne; w związku z 
Galileo apeluje do Komisji o to, by 
przeanalizowała zakres, w jakim przyszłe 
przychody z usługi publicznej o 
regulowanym dostępie i usługi 
komercyjnej mogą być wykorzystane na 
pokrycie tych kosztów.

Or. de

Poprawka 35
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że w przypadku projektów na 
szeroką skalę przed przyznaniem 
jakichkolwiek dodatkowych środków 
finansowych należy zapewnić właściwe 
zarządzanie, dokładne planowanie, 
należyte zarządzanie finansami, wyraźne 
granice wkładu UE i oddzielną pozycję w 
budżecie; wskazuje, że wkład UE w takie 
projekty nie powinien wynikać z 
przesunięcia środków z innych programów 
R&D oraz że wszelkie dodatkowe koszty, 
jakie mogą się pojawić, muszą być 
pokrywane przez państwa członkowskie 
lub podmioty prywatne; wskazuje, że w 
związku z Galileo użytkownicy usługi 
publicznej o regulowanym dostępie i usługi 
komercyjnej powinni uczestniczyć 
kosztach.

6. podkreśla, że w przypadku projektów na 
szeroką skalę przed przyznaniem 
jakichkolwiek dodatkowych środków 
finansowych należy zapewnić właściwe 
zarządzanie, dokładne planowanie, 
należyte zarządzanie finansami, wyraźne 
granice wkładu UE i oddzielną pozycję w 
budżecie; wskazuje, że wkład UE w takie 
projekty nie powinien wynikać z 
przesunięcia środków z innych unijnych
programów R&D, a także odrzuca w 
związku z tym propozycję Komisji, aby 
przesunąć środki budżetowe przyznane na 
rzecz siódmego programu ramowego do 
projektu ITER; uważa, że wszelkie 
dodatkowe koszty, jakie mogą się pojawić
w związku z dużymi projektami, muszą być 
pokrywane przez państwa członkowskie 
lub podmioty prywatne; wskazuje, że w 
związku z Galileo użytkownicy usługi 
publicznej o regulowanym dostępie i usługi 
komercyjnej powinni uczestniczyć 
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kosztach.

Or. en

Poprawka 36
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że Galileo i GMES 
stanowią nierozłączny element 
sztandarowej inicjatywy przemysłowej 
strategii „Europa 2020”, w związku z tym, 
że mają na celu wysunięcie UE na pozycję 
lidera poprzez opracowanie 
innowacyjnych sposobów wykorzystania 
nawigacji satelitarnej, oddolne 
pobudzenie działalności gospodarczej na 
rynku i wytworzenie wiedzy; podkreśla w 
związku z tym, że należy podjąć 
odpowiednie działania finansowe, aby 
ułatwić rozwinięcie pełnej mocy 
operacyjnej Galileo i rozwój produktów i 
usług opartych na GNSS;

Or. en

Poprawka 37
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się o ograniczenie budżetu 
programu ramowego Euratom do 
poziomu uzgodnionego w istniejących 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2007-2013 oraz o ograniczenie jego 
zakresu do wspierania zamykania 
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elektrowni jądrowych;

Or. en

Poprawka 38
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. jest przeciwny planowanemu 
przesunięciu środków z 7PR do programu 
ITER i proponuje, by pokryć 750 mln 
EUR, tj. wkład z brakującej kwoty 1,3 mld 
EUR przeznaczonych na ten projekt w 
roku 2012, z pozostałych rezerw, a nie z 
7PR;

Or. en


