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Poprawka 1
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
2011 r. liczba przedsiębiorstw 
zainteresowanych inwestycjami w Europie 
wzrosła o 5%, chociaż średnia liczba 
nowych miejsc pracy tworzonych przy 
okazji realizacji poszczególnych projektów 
inwestycyjnych utrzymała się na 
niezmienionym poziomie;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
2011 r. liczba przedsiębiorstw 
zainteresowanych inwestycjami w Europie 
wzrosła o 5%; ubolewa jednak, że średnia 
liczba nowych miejsc pracy tworzonych 
przy okazji realizacji poszczególnych 
projektów inwestycyjnych utrzymała się na 
niezmienionym poziomie;

Or. en

Poprawka 2
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że ulepszone warunki 
ramowe dla przedsiębiorstw 
produkcyjnych w UE umożliwiłyby 
stworzenie istotnych zachęt do 
inwestowania;

Or. de

Poprawka 3
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i 
uproszczenia przepisów oraz warunków 
fiskalnych i podatkowych w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

2. podkreśla, że europejski jednolity rynek 
z 500 milionami konsumentów jest dla 
inwestorów czynnikiem decydującym w 
wyborze miejsca inwestowania, dlatego 
należy go dalej rozbudowywać; wzywa w 
tym kontekście do tego, aby przepisy 
dotyczące produktów i usług 
harmonizować w jak największym stopniu 
i ograniczać biurokrację dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
transgraniczną; wzywa Komisję do tego, 
aby poprzez konsekwentne egzekwowanie 
reguł konkurencji i zawartych w Traktacie 
UE podstawowych wolności zapewniła 
swobodną i uczciwą konkurencję na 
jednolitym rynku;

Or. de

Poprawka 4
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i
uproszczenia przepisów oraz warunków 
fiskalnych i podatkowych w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

2. podkreśla potrzebę uproszczenia 
przepisów, zmniejszenia biurokracji oraz 
poprawy warunków dla prowadzenia 
działalności gospodarczej w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE; wspiera stosowanie systemów 
podatkowych i fiskalnych, które 
upraszczają i zachęcają do inwestycji, 
szczególnie do inwestycji 
długoterminowych, na rynkach UE, 
przede wszystkim w odniesieniu do 
przedsięwzięć infrastrukturalnych;
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Or. en

Poprawka 5
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i 
uproszczenia przepisów oraz warunków 
fiskalnych i podatkowych w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania 
przepisów oraz konwergencji warunków 
fiskalnych i podatkowych w celu 
zagwarantowania uczciwej konkurencji, 
podkreśla potrzebę stworzenia przyjaznego 
dla MŚP systemu patentowego;

Or. en

Poprawka 6
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i 
uproszczenia przepisów oraz warunków 
fiskalnych i podatkowych w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i 
uproszczenia przepisów oraz promocji 
warunków fiskalnych i podatkowych 
sprzyjających BIZ, takich jak ulgi 
podatkowe na badania i rozwój, w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

Or. en
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Poprawka 7
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i 
uproszczenia przepisów oraz warunków 
fiskalnych i podatkowych w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

2. podkreśla potrzebę koordynacji i 
uproszczenia przepisów w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

Or. en

Poprawka 8
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i 
uproszczenia przepisów oraz warunków 
fiskalnych i podatkowych w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i 
uproszczenia przepisów oraz warunków 
fiskalnych i podatkowych w celu 
zagwarantowania swobodnej i uczciwej 
konkurencji oraz ochrony własności 
intelektualnej i ochrony patentowej, a 
także ułatwienia inwestorom dostępu do 
rynku UE;

Or. en

Poprawka 9
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że inwestorzy z natury
podejmujący działania w długim 
horyzoncie czasowym, czyli podmioty takie 
jak fundusze ubezpieczeniowe i 
emerytalne, powinni mieć możliwość 
prowadzenia inwestycji w dłuższym 
okresie i być do tego zachęcani; jest 
zaniepokojony tym, że wymogi 
regulacyjne UE w zakresie płynności i 
adekwatności kapitałowej mogą 
ograniczać inwestycje długoterminowe; 
sugeruje, by ściśle monitorować 
wdrażanie prawodawstwa UE w 
odniesieniu do takich inwestorów i 
wprowadzać zmiany w tym zakresie, jeżeli 
jest to wskazane;

Or. en

Poprawka 10
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wysokiego 
poziomu ochrony praw własności 
intelektualnej dla wspomagania 
inwestycji, obejmujących tworzenie 
nowatorskich produktów i usług, oraz 
zapewnienia właściwej stopy zwrotu z 
inwestycji; zachęca do jak najszybszego 
utworzenia środków wspierania praw 
własności intelektualnej, szczególnie 
podczas określania wspólnego trybu 
ochrony patentowej i jednolitego trybu 
rozstrzygania sporów we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. lt
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Poprawka 11
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że Europa może utrzymać 
długoterminową atrakcyjność 
inwestycyjną wyłącznie dzięki rozwojowi 
konkurencyjności wszystkich regionów 
UE, inwestowaniu w umiejętności, 
innowacyjności i stymulowaniu zdolności 
dostosowawczych;

Or. ro

Poprawka 12
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uznaje pomocniczość państw 
członkowskich w odniesieniu do kwestii 
podatkowych, zaleca jednak, by państwa
członkowskie rozważyły, czy ich systemy 
podatkowe stanowią odpowiednią zachętę 
do inwestycji długoterminowych; 
odnotowuje też, że stabilność i pewność 
decyzji politycznych ma kluczowe 
znaczenie w kontekście zachęcania do 
inwestycji, szczególnie w długoterminowe 
przedsięwzięcia infrastrukturalne;

Or. en

Poprawka 13
Jürgen Creutzmann
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy także od utrzymania jej 
konkurencyjności w dziedzinie 
specjalizacji i wykwalifikowanych 
pracowników, a jednocześnie od 
umiejętności stworzenia odpowiednich 
warunków ramowych po to, by umożliwić 
przedsiębiorstwom zwiększenie 
wydajności;

Or. de

Poprawka 14
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej; 
uważa, że aby utrzymać tę renomę, 
państwa członkowskie UE będą musiały 
wyodrębnić budżety na edukację i tak 
ukształtować systemy szkolnictwa, aby 
podnieść poziomy wydajności;

Or. en

Poprawka 15
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE w 
sferze inwestycji zależy od zdolności
utrzymania jej renomy w dziedzinie 
jakości, specjalizacji, zdolności w 
dziedzinie badań naukowych i 
nowatorskich rozwiązań oraz 
wykwalifikowanych pracowników o 
różnorodnych umiejętnościach przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;

Or. lt

Poprawka 16
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji, potencjału 
innowacyjnego i wysoko 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
redukcji biurokracji;

Or. en

Poprawka 17
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
poprzez zapewnienie elastycznego 
otoczenia biznesowego oraz zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych po stronie 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 18
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników, co 
umożliwia wzrost wydajności i 
efektywności;

Or. en

Poprawka 19
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE 
zależy od utrzymania jej renomy w 
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dziedzinie jakości, specjalizacji i 
wykwalifikowanych pracowników przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej;

dziedzinie jakości, zrównoważoności,
specjalizacji i wykwalifikowanych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia europejskiego 
planu działania na rzecz zarządzania 
elektronicznego, który zapewni większą 
skuteczność i niższe koszty usług 
zarządzania elektronicznego, również dla 
przedsiębiorstw, zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i międzynarodowym;

Or. ro

Poprawka 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę uproszczenia i 
harmonizacji przepisów oraz 
wprowadzenia zachęt finansowych i 
podatkowych w celu ustanowienia 
europejskiego obszaru kapitału wysokiego 
ryzyka, który przyciągałby inwestycje i 
promował tworzenie nowych 
przedsiębiorstw wykorzystujących 
zaawansowane technologie;

Or. en
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Poprawka 22
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że aby powstrzymać 
przepływ wiedzy i zdolności 
produkcyjnych w jednym kierunku, a 
także stymulować konstruktywną 
współpracę, należy równo traktować 
partnerów handlowych takich jak Chiny;

Or. en

Poprawka 23
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że ciągłe inwestowanie w 
kapitał ludzki oraz w mobilność 
specjalistów to wstępne warunki 
uzyskania tak wykwalifikowanej siły 
roboczej;

Or. en

Poprawka 24
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla istotny wkład inteligentnych 
regulacji w proces upraszczania i redukcji 
kosztów administracyjnych i biznesowych, 
a konkretnie w kontekście MŚP;

Or. en

Poprawka 25
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie tego, by 
zaawansowana infrastruktura badawcza 
w UE zachowała swą atrakcyjność w 
kluczowych sektorach w ciągu 
najbliższych lat;

Or. en

Poprawka 26
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w celu przyciągnięcia 
większych inwestycji UE musi:

4. podkreśla, że w celu przyciągnięcia 
większych inwestycji UE i jej państwa 
członkowskie muszą:

Or. en

Poprawka 27
Jürgen Creutzmann
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Projekt opinii
Ustęp 4 – litera a)

Projekt opinii Poprawka

a) stać się liderem w nowych rodzajach 
technologii gospodarczej, takich jak 
zrównoważona gospodarka i gospodarka 
cyfrowa, kluczowe technologie 
wspomagające oraz energia odnawialna,

a) oferować lepsze prawne warunki 
ramowe w zakresie badań i innowacji, 
zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych 
kluczowych technologii wspomagających, 
a także zielonych technologii i technologii 
informacyjnych,

Or. de

Poprawka 28
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera a)

Projekt opinii Poprawka

a) stać się liderem w nowych rodzajach 
technologii gospodarczej, takich jak 
zrównoważona gospodarka i gospodarka 
cyfrowa, kluczowe technologie 
wspomagające oraz energia odnawialna,

a) stać się liderem w nowych rodzajach 
technologii gospodarczej, takich jak 
zrównoważona gospodarka i gospodarka 
cyfrowa, kluczowe technologie 
wspomagające oraz energia odnawialna, a 
także bardziej się skoncentrować na 
uzyskaniu przywództwa w obszarach, w 
których wielkie wyzwania społeczne 
stwarzają szanse na wzrost przyszłych 
rynków światowych,

Or. en

Poprawka 29
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera a)
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Projekt opinii Poprawka

a) stać się liderem w nowych rodzajach 
technologii gospodarczej, takich jak 
zrównoważona gospodarka i gospodarka 
cyfrowa, kluczowe technologie 
wspomagające oraz energia odnawialna,

a) stać się liderem w nowych rodzajach 
technologii, takich jak zrównoważone, 
niskoemisyjne i cyfrowe gałęzie 
przemysłu, kluczowe technologie 
wspomagające, energia odnawialna oraz 
efektywność energetyczna,

Or. en

Poprawka 30
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera a)

Projekt opinii Poprawka

a) stać się liderem w nowych rodzajach 
technologii gospodarczej, takich jak 
zrównoważona gospodarka i gospodarka 
cyfrowa, kluczowe technologie 
wspomagające oraz energia odnawialna,

a) stać się liderem w sektorach 
gospodarczych, takich jak zrównoważona 
gospodarka i gospodarka cyfrowa, 
kluczowe technologie wspomagające, 
zielone technologie oraz energia 
odnawialna,

Or. en

Poprawka 31
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

aa) oferować tanią i skuteczną ochronę 
praw własności intelektualnej, aby UE 
stała się atrakcyjniejsza dla 
innowacyjnych przedsiębiorstw, w 
szczególności poprzez szybkie 
wprowadzenie patentu UE,
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Or. de

Poprawka 32
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

aa) inwestować w przekształcanie 
wyników europejskich badań i rozwoju w 
udane produkty innowacyjne i modele 
biznesowe, które przynosiłyby korzyści 
europejskim gospodarkom i 
społeczeństwom,

Or. en

Poprawka 33
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera b)

Projekt opinii Poprawka

b) inwestować w innowacyjne 
przedsiębiorstwa i wspierać je, by 
zapewnić ich komercyjny sukces,

b) wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa, 
by zapewnić ich komercyjny sukces, na 
przykład poprzez promowanie 
innowacyjnych parków biznesowych 
dysponujących inkubatorami 
przedsiębiorczości w celu 
zagwarantowania transferu technologii i 
wiedzy, zwłaszcza dla MŚP i młodych 
przedsiębiorców, oraz wspierania synergii 
pomiędzy sektorem badań, edukacji i 
innowacji,

Or. de

Poprawka 34
Vicky Ford, Gunnar Hökmark
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Projekt opinii
Ustęp 4 – litera b)

Projekt opinii Poprawka

b) inwestować w innowacyjne 
przedsiębiorstwa i wspierać je, by
zapewnić ich komercyjny sukces,

b) zachęcać do inwestycji w innowacyjne 
przedsiębiorstwa oraz umożliwiać je, tak 
aby zapewnić ich komercyjny sukces, a 
także uczestniczyć w takich inwestycjach, 
o ile jest to wskazane,

Or. en

Poprawka 35
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera b)

Projekt opinii Poprawka

b) inwestować w innowacyjne 
przedsiębiorstwa i wspierać je, by 
zapewnić ich komercyjny sukces,

b) inwestować w innowacyjne 
przedsiębiorstwa i wspierać je, by 
zapewnić ich trwałość, wartość społeczną i 
komercyjny sukces,

Or. en

Poprawka 36
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera b a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

ba) proponować zachęty i mechanizmy 
wsparcia dla tych przedsiębiorstw, które 
chcą wchodzić na rynki zewnętrzne i 
rozwijać się na nich,

Or. en
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Poprawka 37
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera b b) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

bb) promować normy, które przyczyniają 
się do powstawania nowych 
innowacyjnych produktów i usług poprzez 
ułatwianie dostępu do rynków, 
umożliwianie interoperacyjności nowych i 
istniejących produktów, usług i procesów, 
zwiększanie ochrony użytkownika oraz 
zapewnianie zaufania konsumentów do 
innowacyjnych produktów i usług,

Or. en

Poprawka 38
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera c)

Projekt opinii Poprawka

c) inicjować projekty dotyczące 
infrastruktury miejskiej, w tym 
infrastruktury cyfrowej, we wszystkich 
regionach UE oraz tworzyć innowacyjne 
parki biznesowe dysponujące 
inkubatorami przedsiębiorczości celem 
zagwarantowania transferu technologii i 
wiedzy, zwłaszcza dla MŚP i młodych 
przedsiębiorców, oraz wspierania synergii 
pomiędzy sektorem badań, edukacji i 
innowacji,

c) nadal wspierać skoordynowaną 
rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej, 
energetycznej i telekomunikacyjnej we 
wszystkich regionach UE, na przykład za 
pomocą publicznych programów wsparcia 
i emisji obligacji projektowych,

Or. de

Poprawka 39
Vicky Ford, Gunnar Hökmark
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Projekt opinii
Ustęp 4 – litera c)

Projekt opinii Poprawka

c) inicjować projekty dotyczące 
infrastruktury miejskiej, w tym 
infrastruktury cyfrowej, we wszystkich 
regionach UE oraz tworzyć innowacyjne 
parki biznesowe dysponujące inkubatorami 
przedsiębiorczości celem 
zagwarantowania transferu technologii i 
wiedzy, zwłaszcza dla MŚP i młodych 
przedsiębiorców, oraz wspierania synergii
pomiędzy sektorem badań, edukacji i 
innowacji,

c) wspierać projekty dotyczące 
infrastruktury miejskiej i wiejskiej, w tym 
infrastruktury cyfrowej, w regionach UE, w 
których jej brakuje, oraz wspierać 
innowacyjne parki biznesowe dysponujące 
inkubatorami przedsiębiorczości, tak aby 
umożliwić transfer technologii i wiedzy 
oraz dzielenie się sprzętem i 
umiejętnościami, zwłaszcza dla MŚP i, o 
ile to wskazane, wszystkich 
przedsiębiorców współpracujących z 
pozostałymi partnerami przemysłowymi i 
gospodarczymi, oraz wspierać synergie 
pomiędzy sektorem badań, edukacji i 
innowacji,

Or. en

Poprawka 40
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera c)

Projekt opinii Poprawka

c) inicjować projekty dotyczące 
infrastruktury miejskiej, w tym 
infrastruktury cyfrowej, we wszystkich 
regionach UE oraz tworzyć innowacyjne 
parki biznesowe dysponujące inkubatorami 
przedsiębiorczości celem 
zagwarantowania transferu technologii i 
wiedzy, zwłaszcza dla MŚP i młodych 
przedsiębiorców, oraz wspierania synergii 
pomiędzy sektorem badań, edukacji i 
innowacji,

c) inicjować projekty dotyczące 
infrastruktury miejskiej, w tym 
infrastruktury cyfrowej, czystej i 
zrównoważonej energii, budynków i 
transportu we wszystkich regionach UE; 
wspierać innowacyjne parki biznesowe 
dysponujące inkubatorami 
przedsiębiorczości celem przyśpieszenia 
transferu technologii i wiedzy, zwłaszcza 
dla MŚP, kobiet przedsiębiorców i 
młodych przedsiębiorców, oraz wspierania 
synergii pomiędzy sektorem badań, 
edukacji i innowacji,
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Or. en

Poprawka 41
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera c)

Projekt opinii Poprawka

c) inicjować projekty dotyczące 
infrastruktury miejskiej, w tym 
infrastruktury cyfrowej, we wszystkich 
regionach UE oraz tworzyć innowacyjne 
parki biznesowe dysponujące inkubatorami 
przedsiębiorczości celem zagwarantowania 
transferu technologii i wiedzy, zwłaszcza 
dla MŚP i młodych przedsiębiorców, oraz 
wspierania synergii pomiędzy sektorem 
badań, edukacji i innowacji,

c) inicjować projekty dotyczące
zrównoważonego rozwoju infrastruktury 
miejskiej, w tym infrastruktury cyfrowej, 
we wszystkich regionach UE oraz tworzyć 
innowacyjne parki biznesowe dysponujące 
inkubatorami przedsiębiorczości celem 
zagwarantowania transferu technologii i 
wiedzy, zwłaszcza dla MŚP i młodych 
przedsiębiorców, oraz wspierania synergii 
pomiędzy sektorem badań, edukacji i 
innowacji,

Or. lt

Poprawka 42
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d)

Projekt opinii Poprawka

d) zapewnić solidne dostawy energii i 
surowców nieenergetycznych w celu 
wspierania UE jako atrakcyjnej bazy 
produkcyjnej;

d) zapewnić solidne dostawy energii i 
surowców nieenergetycznych w 
szczególności poprzez nadanie priorytetu 
ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi 
i badaniom nad rozwiązaniami 
alternatywnymi, w celu wspierania UE 
jako atrakcyjnej bazy produkcyjnej;

Or. en
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Poprawka 43
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d)

Projekt opinii Poprawka

d) zapewnić solidne dostawy energii i 
surowców nieenergetycznych w celu 
wspierania UE jako atrakcyjnej bazy 
produkcyjnej;

d) zapewnić zrównoważone dostawy 
energii i surowców nieenergetycznych w 
celu wspierania UE jako atrakcyjnej bazy 
produkcyjnej;

Or. en

Poprawka 44
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d)

Projekt opinii Poprawka

d) zapewnić solidne dostawy energii i 
surowców nieenergetycznych w celu 
wspierania UE jako atrakcyjnej bazy 
produkcyjnej;

d) zapewnić solidne dostawy energii i 
surowców nieenergetycznych w 
przystępnej cenie w celu wspierania UE 
jako atrakcyjnej bazy produkcyjnej;

Or. de

Poprawka 45
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

da) stale usuwać istniejące bariery dla 
funkcjonowania jednolitego rynku 
poprzez promocję swobodnego przepływu 
kapitału, pracy, towarów i usług, 
wykorzystywanie atrakcyjności rynku 
obejmującego 500 milionów 
Europejczyków oraz stymulację 
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konkurencyjności biznesowej,

Or. en

Poprawka 46
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

da) w pełni wdrożyć trzeci pakiet 
energetyczny, tak aby umożliwić dostęp do 
rynku energii UE tym przedsiębiorstwom i 
gospodarstwom domowym, które chcą stać 
się uczestnikami tego rynku,

Or. en

Poprawka 47
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

da) podkreślać potrzebę zwiększania 
własnych inwestycji w badania i 
innowacje mimo klimatu gospodarczego, 
ponieważ stanowią one podstawę rozwoju 
ekonomicznego i społecznego,

Or. en

Poprawka 48
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d a) (nowa)
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Projekt opinii Poprawka

da) zachęcać i umożliwiać inwestycje 
korporacyjne po stronie przedsiębiorstw 
niemających charakteru finansowego, jak 
i inwestorów finansowych,

Or. en

Poprawka 49
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

da) wdrożyć środki na rzecz większej 
elastyczności rynku pracy i uczynienia go 
bardziej wrażliwym na nowe inwestycje,

Or. en

Poprawka 50
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

da) zapewnić dalsze inwestycje w 
zrównoważoną infrastrukturę 
transportowo-logistyczną,

Or. lt

Poprawka 51
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d a) (nowa)
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Projekt opinii Poprawka

da) nadal tworzyć silną bazę badań 
publicznych ściśle powiązaną z 
przemysłem i całym społeczeństwem, tak 
aby wspierać innowacje technologiczne 
oraz prywatne inwestycje w B&R;

Or. en

Poprawka 52
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

da) przeformułować ramy pomocy 
państwa na rzecz innowacyjnych 
rozwiązań przemysłowych, a także 
stymulować otwarty model 
innowacyjności i zaawansowaną 
technologicznie produkcję w regionach 
europejskich;

Or. en

Poprawka 53
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d b) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

db) nadać priorytet utrzymaniu w UE 
silnej bazy produkcyjnej, a konkretnie w 
sektorach, w których Europa tradycyjnie 
zachowuje silną pozycję, takich jak sektor 
samochodowy, lotniczy, farmaceutyczny 
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czy chemiczny oraz w nowych obszarach 
zaawansowanych technologii, gdzie silna 
baza przemysłowa to element wspierający 
innowacyjność produktów, procesów i 
usług, a także tworzenie miejsc pracy,

Or. en

Poprawka 54
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d b) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

db) stymulować popyt krajowy w 
kluczowych gospodarkach, tak aby 
zarówno inwestycje na obszarach 
centralnych, jak i peryferyjnych stały się 
bardziej atrakcyjne dla zagranicznych 
inwestorów,

Or. en

Poprawka 55
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d b) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

db) uznać, że wydłużone harmonogramy i 
niepewność w zakresie decyzji 
planistycznych i rozwojowych mogą 
zniechęcać do inwestowania,

Or. en

Poprawka 56
António Fernando Correia De Campos
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Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d c) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

dc) wykorzystać dziedzictwo historyczne 
Europy, wspierając sektory kultury, 
sportu i turystyki jako rozwijające się i 
atrakcyjne rynki,

Or. en

Poprawka 57
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d c) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

dc) usprawnić połączenie transportowe 
między obszarami centralnymi a 
peryferyjnymi, wykorzystując sieci 
transeuropejskie oraz instrument „Łącząc 
Europę”,

Or. en

Poprawka 58
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d d) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

dd) wspierać gospodarkę transatlantycką 
jako naszego aktualnego głównego 
partnera w zakresie wymiany handlowej i 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
w większym stopniu korzystając z 
przepływu wykwalifikowanych 
pracowników między dwoma regionami i 
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bazując na potencjale do wzmocnienia 
innowacyjnej gospodarki,

Or. en

Poprawka 59
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 – litera d e) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

de) wprowadzać nowe prawo 
upadłościowe, tak aby wspierać politykę 
drugiej szansy oraz przedsiębiorczość i 
rozpoczynanie od nowa działalności 
gospodarczej, bazując na korzyściach, 
jakie daje doświadczenie przedsiębiorców, 
którzy ponieśli porażkę w prowadzonej 
działalności gospodarczej,

Or. en

Poprawka 60
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. proponuje opracowanie europejskiego 
planu inwestycyjnego, mającego na celu 
uczynienie z Unii Europejskiej terytorium 
najbardziej konkurencyjnego w świecie z 
uwagi na transeuropejskie sieci 
infrastruktury, zwłaszcza wzajemne 
połączenia między państwami 
członkowskimi, w dziedzinach związanych 
z energią, technologiami informacyjnymi i 
komunikacyjnymi (bardzo duża szybkość 
transmisji), przemysłem, sieciami uczelni, 
przestrzenią kosmiczną, transportem 
(koleje dużych prędkości, autostrady 
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morskie, porty, sieci rzeczne itp.), 
zdrowiem itp.;

Or. fr

Poprawka 61
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący programu 
koncentrującego się na konkurencyjności 
MŚP, jednak podkreśla, że UE powinna 
ułatwić MŚP dostęp do finansowania, na 
przykład przez utworzenie skutecznego 
unijnego systemu funduszy kapitału 
wysokiego ryzyka oraz przez zwiększenie 
roli firm inwestujących na niepublicznych 
rynkach kapitałowych w finansowaniu 
długoterminowego wzrostu firm;

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący programu 
koncentrującego się na konkurencyjności 
MŚP, odnotowuje i z zadowoleniem 
przyjmuje niedawny wzrost kapitału 
wysokiego ryzyka i kapitału wykładanego 
przez anioły biznesu w wielu państwach 
członkowskich UE, jednak podkreśla, że 
UE powinna uprościć regulacje i ułatwić 
MŚP oraz innym podmiotom 
gospodarczym dostęp do finansowania, 
przez zachęcanie do utworzenia w całej 
UE skutecznego systemu funduszy 
kapitału wysokiego ryzyka oraz kapitału 
przekazywanego przez anioły biznesu, a 
także przez zwiększenie roli inwestycji na 
niepublicznych i publicznych rynkach 
kapitałowych w finansowaniu 
długoterminowego wzrostu firm;

Or. en

Poprawka 62
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący programu 

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący programu 



PE480.654v04-00 30/33 AM\893373PL.doc

PL

koncentrującego się na konkurencyjności 
MŚP, jednak podkreśla, że UE powinna 
ułatwić MŚP dostęp do finansowania, na 
przykład przez utworzenie skutecznego 
unijnego systemu funduszy kapitału 
wysokiego ryzyka oraz przez zwiększenie 
roli firm inwestujących na niepublicznych 
rynkach kapitałowych w finansowaniu 
długoterminowego wzrostu firm;

koncentrującego się na konkurencyjności 
MŚP, jednak podkreśla, że UE powinna 
ułatwić MŚP dostęp do finansowania, na 
przykład przez utworzenie skutecznego 
unijnego systemu funduszy kapitału 
wysokiego ryzyka oraz przez zwiększenie 
roli firm inwestujących na niepublicznych 
rynkach kapitałowych w finansowaniu 
długoterminowego wzrostu firm; zachęca 
Komisję do bardziej aktywnej współpracy 
z EBI oraz innymi międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi podczas 
tworzenia nowatorskich instrumentów 
finansowych związanych z finansowaniem 
kontraktów MŚP;

Or. lt

Poprawka 63
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący programu 
koncentrującego się na konkurencyjności 
MŚP, jednak podkreśla, że UE powinna 
ułatwić MŚP dostęp do finansowania, na 
przykład przez utworzenie skutecznego 
unijnego systemu funduszy kapitału 
wysokiego ryzyka oraz przez zwiększenie 
roli firm inwestujących na niepublicznych 
rynkach kapitałowych w finansowaniu 
długoterminowego wzrostu firm;

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący programu 
koncentrującego się na konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP, jednak podkreśla, 
że UE powinna ułatwić MŚP dostęp do 
finansowania w jeszcze większym stopniu, 
na przykład przez utworzenie skutecznego 
unijnego systemu funduszy kapitału 
wysokiego ryzyka oraz przez zwiększenie 
roli firm inwestujących na niepublicznych 
rynkach kapitałowych w finansowaniu 
długoterminowego wzrostu firm;

Or. de

Poprawka 64
Vicky Ford
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uznaje, że wielu inwestorów może 
uważać inwestowanie poza UE za 
alternatywę dla inwestowania w 
państwach członkowskich UE; zaleca, by 
w związku z przedkładaniem propozycji 
dotyczących nowego prawodawstwa UE 
lub zmianami istniejącego prawodawstwa 
UE przygotowywać ocenę skutków, w 
której porównywano by te propozycje z 
równoważnymi aktami prawnymi w 
znaczących państwach spoza UE, 
oceniając potencjalne skutki w 
odniesieniu do inwestycji w państwach 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 65
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie norm 
europejskich we wprowadzeniu rynku 
wewnętrznego i zapewnieniu 
atrakcyjności inwestycji w UE, a także 
znaczenie harmonizacji norm 
europejskich z normami 
międzynarodowymi;

Or. ro

Poprawka 66
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. ponawia wniosek o to, aby Komisja we 
współpracy z EBI, z uwagi na jakość jego 
zasobów ludzkich i jego doświadczenie w 
finansowaniu dużych projektów 
infrastrukturalnych, przeprowadziła misję 
strategicznej refleksji nad finansowaniem 
inwestycji, nie wykluczając żadnego z 
następujących hipotetycznych rozwiązań: 
dotacje, uwolnienie kwot 
subskrybowanych przez państwa 
członkowskie w kapitale EBI, wpłaty Unii 
Europejskiej na poczet kapitału EBI, 
pożyczki, innowacyjne instrumenty, 
inżynieria finansowa przystosowana do 
projektów długoterminowych 
nieprzynoszących natychmiastowego 
zysku, rozwój systemów gwarancyjnych, 
utworzenie sekcji inwestycji w budżecie 
UE, konsorcja finansowe między 
władzami europejskimi, krajowymi i 
lokalnymi, partnerstwa publiczno-
prywatne itp.;

Or. fr

Poprawka 67
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
przewodnie „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji”, „Unia 
innowacji” oraz „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”, będące 
inicjatywami przewodnimi strategii 
„Europa 2020”, które przyczynią się do 
zwiększenia europejskiej atrakcyjności 
inwestycyjnej, tworzenia miejsc pracy w 
UE oraz utrzymania konkurencyjności 
UE na arenie międzynarodowej;
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Or. ro


