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Poprawka 1
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak niedobór zasobów 
i zmiana klimatu;

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE muszą zasadniczo sprzyjać trwałemu 
wzrostowi, jednak budżet UE można 
wykorzystywać na ten cel wyłącznie w 
szczególnych pojedynczych przypadkach,
a poszczególne państwa członkowskie 
mogą lepiej i skuteczniej udzielać 
wsparcia na miejscu;  

Or. de

Poprawka 2
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak niedobór zasobów i 
zmiana klimatu;

1. jest przekonany, że obecny klimat 
gospodarczy i konieczność konsolidacji 
fiskalnej wymuszają przyjęcie jak 
najbardziej restrykcyjnego budżetu 
koncentrującego środki na strategiach 
politycznych i programach UE, które 
mogłyby w znaczny sposób przyczynić się 
do odnowienia trwałego wzrostu w UE i 
które dotyczą najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak przestarzała 
infrastruktura, luka innowacyjna,
niedobór zasobów i zmiana klimatu; 

Or. en
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Poprawka 3
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak niedobór zasobów i 
zmiana klimatu;

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak niedobór zasobów i 
zmiana klimatu, delokalizacja 
europejskiego przemysłu, 
niewystarczające inwestycje w obszarach 
edukacji, zdrowia, badań oraz brak ofert 
pracy;

Or. ro

Poprawka 4
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak niedobór zasobów 
i zmiana klimatu;

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych;

Or. en

Poprawka 5
Herbert Reul
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak niedobór zasobów
i zmiana klimatu;

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak zapewnienie 
dostaw energii i dostępności surowców 
naturalnych oraz zmiana klimatu;

Or. de

Poprawka 6
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak niedobór zasobów i 
zmiana klimatu;

1. jest przekonany, że strategie polityczne 
UE, a także jej budżet powinny w znaczny 
sposób przyczynić się do odnowienia 
trwałego wzrostu w UE, a także do 
rozwiązania najważniejszych wyzwań 
społecznych, takich jak bezpieczne, czyste i 
wydajne źródła energii, niedobór zasobów,
zmiana klimatu oraz integracyjne, 
innowacyjne społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że budżet Unii 
Europejskiej jest ważnym narzędziem 
solidarności między państwami 
członkowskimi i między pokoleniami oraz 
że stanowi on oczywistą wartość dodaną, 
zważywszy na jego nadzwyczajny wpływ 
na gospodarkę realną, życie codzienne 
oraz przyszłe warunki życia obywateli 
europejskich;

Or. en

Poprawka 8
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie długofalowych 
inwestycji w badania, rozwój i innowacje 
oraz zapewnienia w 2013 r. 
odpowiedniego poziomu finansowania 
przejścia do niskoemisyjnej, ekologicznej 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 9
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zaniepokojony faktem, że zaledwie 
58,5% kobiet w wieku 15 – 64 lat ma 
zatrudnienie, w porównaniu z 
mężczyznami w wieku 15 – 64 lat, wśród 
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których zatrudnionych jest 70,1%. Uważa, 
że niezbędne są działania na rzecz 
włączenia kobiet w rynek pracy, a także 
na rzecz godzenia życia rodzinnego z 
zawodowym;

Or. ro

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla fakt, że nie nastąpiło 
zmniejszenie liczby osób żyjących poniżej 
progu ubóstwa pomimo iż posiadają one 
zatrudnienie; praca tymczasowa lub w 
niepełnym wymiarze czasu w perspektywie 
długoterminowej naraża zatrudnionych 
na ryzyko ubóstwa; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do wspierania 
miejsc pracy o wysokiej jakości, dobrze 
płatnych i oferujących bezpieczne i godne 
warunki pracy;

Or. ro

Poprawka 11
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. jest przekonany, że w kontekście 
unijnej strategii na rzecz wydłużania życia 
zawodowego nie podejmuje się 
wystarczających działań w celu 
wspierania osób starszych w nabywaniu 
umiejętności informatycznych; apeluje do 
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Komisji i państw członkowskich 
o tworzenie szeroko zakrojonych 
programów edukacyjnych dla tej grupy 
społeczeństwa;

Or. ro

Poprawka 12
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że budżet UE stanowi
wyjątkowy synergetyczny potencjał 
wdrażania strategii politycznych, których 
państwa członkowskie nie mogłyby 
realizować same; wzywa do optymalnego 
wykorzystania funduszy UE poprzez 
skupienie się na unijnej wartości dodanej, 
skutecznym usprawnianiu i skutkach 
dźwigni;

2. jest przekonany, że w niektórych 
dziedzinach budżet UE stanowi 
synergetyczny potencjał wdrażania 
strategii politycznych, których państwa 
członkowskie nie mogłyby realizować 
same; wzywa do oszczędnego i
optymalnego wykorzystania funduszy UE 
poprzez skupienie się na unijnej wartości 
dodanej, skutecznym usprawnianiu i 
skutkach dźwigni;

Or. de

Poprawka 13
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że budżet UE stanowi 
wyjątkowy synergetyczny potencjał 
wdrażania strategii politycznych, których 
państwa członkowskie nie mogłyby 
realizować same; wzywa do optymalnego 
wykorzystania funduszy UE poprzez 
skupienie się na unijnej wartości dodanej, 
skutecznym usprawnianiu i skutkach 

2. jest przekonany, że budżet UE stanowi 
wyjątkowy synergetyczny potencjał 
wdrażania strategii politycznych, których 
państwa członkowskie nie mogłyby 
realizować same; wzywa do optymalnego 
wykorzystania funduszy UE poprzez 
skupienie się na unijnej wartości dodanej, 
zwiększaniu spójności gospodarczej, 
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dźwigni; społecznej i terytorialnej, skutecznym 
usprawnianiu i skutkach dźwigni;

Or. ro

Poprawka 14
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. rozumie obawy Rady związane z 
ograniczeniami gospodarczymi i 
budżetowymi na szczeblu krajowym w 
wyniku światowego kryzysu, który 
zaszkodził wzrostowi gospodarczemu i 
stabilności finansowej państw 
członkowskich i pogorszył ich sytuację 
pod względem zadłużenia, jest jednak 
przekonany, że aby osiągnąć ożywienie 
koniunktury w 2013 r. muszą zostać 
podjęte środki w celu wzmocnienia 
solidarności i pobudzenia trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność mobilizacji 
Komisji i państw członkowskich na rzecz 
określenia i ułatwiania tworzenia 
zrównoważonych nowych miejsc pracy 
wysokiej jakości poprzez rozwijanie w UE 
zarówno przyjaznych środowisku branż 
przemysłu, efektywnej i ekologicznej 
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infrastruktury transportowej i 
energetycznej, jak i nowoczesnych 
innowacyjnych usług; 

Or. ro

Poprawka 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę na to, że UE i państwa 
członkowskie nie dokonały 
wystarczających inwestycji w środki 
zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia 
efektywności energetycznej w sektorze 
budownictwa i transportu; wzywa 
Komisję, aby we współpracy z państwami 
członkowskimi podjęła ona środki 
zwiększenia efektywności energetycznej 
budynków, zwłaszcza mieszkań i miejskich 
sieci centralnego ogrzewania i chłodzenia, 
a także aby przyznała większe środki na 
ten cel w roku 2013;

Or. ro

Poprawka 17
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina, że roczny budżet Unii 
Europejskiej i wywoływany przez niego 
efekt dźwigni, priorytety budżetów 
krajowych i wszystkie pozostałe 
instrumenty europejskie muszą wspierać 
strategie ożywienia państw członkowskich 
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i muszą być spójne ze strategią „Europa 
2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 18
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i 
skoordynowania finansowania w celu 
wdrożenia strategii „Europa 2020”; wyraża 
zaniepokojenie z powodu faktu, że pułapy 
w dziale 1a aktualnych ram finansowych 
nie są wystarczająco wysokie, aby 
zrealizować priorytetowe strategie 
polityczne UE;

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i 
skoordynowania finansowania w celu 
wdrożenia strategii „Europa 2020” i w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję zwiększenia wydatków na 
trwały wzrost, szczególnie na siódmy 
program ramowy i program ramowy na 
rzecz konkurencyjności i innowacji; 
podkreśla jednak, że wzrost tych 
wydatków powinien zostać pokryty w 
drodze przesunięć środków w budżecie;

Or. en

Poprawka 19
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i 
skoordynowania finansowania w celu 
wdrożenia strategii „Europa 2020”; wyraża 
zaniepokojenie z powodu faktu, że pułapy 
w dziale 1a aktualnych ram finansowych 
nie są wystarczająco wysokie, aby 
zrealizować priorytetowe strategie 
polityczne UE;

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i 
skoordynowania finansowania, aby 
promować konkurencyjność i 
zatrudnienie w celu wdrożenia strategii 
„Europa 2020”; podkreśla konieczność 
zwrócenia szczególnej uwagi na realizację 
priorytetów budżetowych PE z ubiegłych 
lat; wyraża zaniepokojenie z powodu 
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faktu, że pułapy w dziale 1a aktualnych 
ram finansowych nie są wystarczająco 
wysokie, aby zrealizować priorytetowe 
strategie polityczne UE;

Or. en

Poprawka 20
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i
skoordynowania finansowania w celu 
wdrożenia strategii „Europa 2020”; wyraża 
zaniepokojenie z powodu faktu, że pułapy 
w dziale 1a aktualnych ram finansowych
nie są wystarczająco wysokie, aby 
zrealizować priorytetowe strategie 
polityczne UE;

3. uznaje potrzebę skoordynowania 
finansowania w celu wdrożenia strategii
„Europa 2020”; jest przekonany, że pułapy 
w dziale 1a aktualnych ram finansowych
muszą wystarczyć do realizacji 
priorytetowych strategii politycznych UE;

Or. de

Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i
skoordynowania finansowania w celu 
wdrożenia strategii „Europa 2020”; wyraża 
zaniepokojenie z powodu faktu, że pułapy 
w dziale 1a aktualnych ram finansowych 
nie są wystarczająco wysokie, aby 
zrealizować priorytetowe strategie 
polityczne UE;

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i 
skoordynowania finansowania w celu 
wdrożenia strategii „Europa 2020”; wyraża 
zaniepokojenie z powodu faktu, że pułapy 
w dziale 1a aktualnych ram finansowych 
nie są wystarczająco wysokie, aby 
zrealizować priorytetowe strategie 
polityczne UE w dziedzinach takich, jak 
polityka przemysłowa, badawcza czy 
energetyczna;
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Or. ro

Poprawka 22
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i 
skoordynowania finansowania w celu 
wdrożenia strategii „Europa 2020”; wyraża 
zaniepokojenie z powodu faktu, że pułapy 
w dziale 1a aktualnych ram finansowych 
nie są wystarczająco wysokie, aby 
zrealizować priorytetowe strategie 
polityczne UE;

3. uznaje potrzebę wzmocnienia i 
skoordynowania finansowania w celu 
wdrożenia strategii „Europa 2020”; pułapy 
w dziale 1a aktualnych ram finansowych 
nie są wystarczająco wysokie, aby 
zrealizować priorytetowe strategie 
polityczne UE;

Or. en

Poprawka 23
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. w związku z tym uważa, że należy 
bardziej skoncentrować się na projektach 
wdrożeniowych w ramach finansowania 
badań i innowacji, aby wypełnić lukę 
między wynikami badań a ich 
komercjalizacją, a tym samym zapewnić 
konkurencyjność Europy;

Or. en

Poprawka 24
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji, aby we współpracy 
z państwami członkowskimi zapewniła 
niezbędne finansowanie projektów, które 
przyczynią się do realizacji celów agendy 
cyfrowej, zwłaszcza celu, jakim jest 
zapewnienie do 2013 roku objęcia 100% 
obszaru zasięgiem łączności 
szerokopasmowej;

Or. ro

Poprawka 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji o zapewnienie w 
roku 2013 odpowiedniego poziomu 
finansowania w obszarze badań i 
tworzenia specjalnych zastosowań oraz 
usług GNSS;

Or. ro

Poprawka 26
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
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zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zrównoważonemu 
rozwojowi, który jest kluczową siłą 
napędową przyszłej konkurencyjności i 
prężności; podkreśla, że należy tego 
dokonać w synergii z polityką spójności i 
bez naruszania spójności Unii;

Or. en

Poprawka 27
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
dla ożywienia koniunktury UE mają 
przyszłe sztandarowe programy UE, takie 
jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; uważa, że 
budżet na 2013 r. powinien zapewniać 
płynne przejście do ustanowienia tych 
nowych programów; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

Or. en

Poprawka 28
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
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takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;
podkreśla, że właściwy przydział funduszy 
ma podstawowe znaczenie dla zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego UE dzięki 
wprowadzeniu nowej infrastruktury i 
nowych technologii;

Or. en

Poprawka 29
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
mogą odgrywać sztandarowe programy 
UE, takie jak „Horyzont 2020”, COSME 
oraz instrument „Łącząc Europę”, jeżeli 
otrzymają wystarczające środki 
finansowe; wzywa do zmobilizowania 
znaczniejszych zasobów, aby nadać impetu 
zielonej gospodarce, która jest kluczową 
siłą napędową przyszłej konkurencyjności i 
prężności;

Or. en

Poprawka 30
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 4. zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywają 
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odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

sztandarowe programy UE, takie jak
„Horyzont 2020”, COSME oraz instrument
„Łącząc Europę”; wzywa do wydajnego 
wykorzystywania dostępnych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

Or. de

Poprawka 31
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu europejskiej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 
przyszłej konkurencyjności i prężności;

Or. de

Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 

4. zwraca uwagę na podstawową rolę, jaką 
odgrywają sztandarowe programy UE, 
takie jak „Horyzont 2020”, COSME oraz 
instrument „Łącząc Europę”; wzywa do 
zmobilizowania znaczniejszych zasobów, 
aby nadać impetu zielonej gospodarce, 
która jest kluczową siłą napędową 



PE488.017v01-00 18/29 AM\900774PL.doc

PL

przyszłej konkurencyjności i prężności; przyszłej konkurencyjności, rozwoju 
przemysłowego i prężności;

Or. ro

Poprawka 33
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie, jakie ma polityka 
wspierania przez UE pluralizmu mediów, 
zwłaszcza w drodze działalności badawczej 
i edukacyjnej oraz upowszechniania; 
podkreśla cenną rolę, jaką może odgrywać 
nowo utworzone Centrum na rzecz 
Pluralizmu Mediów i Wolności Mediów;

Or. en

Poprawka 34
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do wzmożonego wspierania 
strategii politycznych dla MŚP, tj. 
inwestycji w ich potencjał innowacyjny i 
potencjał wzrostu, a także ułatwienie tym 
przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania;

5. zwraca uwagę na fakt, że w latach 
2002-2010 małe i średnie przedsiębiorstwa 
stworzyły 85% nowych miejsc pracy (w 
ujęciu netto) w UE1; wzywa UE do 
wzmożonego wspierania strategii 
politycznych dla MŚP, aby w pełni 
wyzwolić potencjał wzrostu, tj. przez 
ułatwienie udziału MŚP w przetargach 
publicznych, zapewnienie inwestycji w ich 
potencjał innowacyjny, pomoc w 
pokonywaniu obciążeń administracyjnych 
oraz poprawę dostępu do finansowania;
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__________________
1 „Najpierw myśl na małą skalę” –
Program „Small Business Act” dla 
Europy, COM(2008)0394 final.

Or. en

Poprawka 35
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do wzmożonego wspierania 
strategii politycznych dla MŚP, tj. 
inwestycji w ich potencjał innowacyjny i 
potencjał wzrostu, a także ułatwienie tym 
przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania;

5. wzywa UE do wzmożonego wspierania 
strategii politycznych dla MŚP, tj. 
inwestycji w ich potencjał innowacyjny i 
potencjał wzrostu, a także ułatwienie tym 
przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania; z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększenie nakładów na program na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacji 
wspierający innowacyjność w MŚP; 
jednak wyraża głęboki żal, że wniosek 
Komisji nie przewiduje pełnej realizacji 
programu „Inteligentna energia dla 
Europy”;

Or. en

Poprawka 36
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do wzmożonego wspierania 
strategii politycznych dla MŚP, tj. 
inwestycji w ich potencjał innowacyjny i 
potencjał wzrostu, a także ułatwienie tym 

5. wzywa, aby programy UE dla MŚP 
koncentrowały się na ułatwianiu i 
upraszczaniu dostępu MŚP do kapitału 
wysokiego ryzyka, aby zapewnić 
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przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania;

samodzielne inwestycje w potencjał 
innowacyjny, co zapewni potencjał 
wzrostu MŚP;

Or. en

Poprawka 37
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. gratuluje Komisji sukcesu działania 
przygotowawczego Programu Erasmus 
dla młodych przedsiębiorców, z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję o tym, by 
od teraz program ten był zintegrowany z 
Programem ramowym na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, ubolewa 
jednak, że niewielkie wsparcie finansowe 
utrudnia rozwój programu, przez co 
zainteresowani i wykwalifikowani 
partnerzy nie są do niego dopuszczani; w 
związku z tym wzywa Komisję, by 
udostępniła środki finansowe, które 
umożliwią odpowiedni rozwój programu w 
latach 2012-2013; 

Or. de

Poprawka 38
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina Komisji Europejskiej o 
potrzebie większego skoncentrowania się i 
finansowania programów mających na 
celu osiągnięcie założeń Small Business 
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Act, w którym ustalono zestaw 10 zasad, 
aby zapewnić bardziej sprzyjające MŚP 
otoczenie biznesowe;

Or. en

Poprawka 39
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność określonych 
działań i wzmożonych wysiłków w sferze 
budżetowej w celu wspierania małych i 
średnich przedsiębiorstw, dlatego też 
zasadnicze znaczenie ma wzmacnianie 
ducha przedsiębiorczości i popieranie 
nowo powstałych przedsiębiorstw w 
formie konkretnych działań, a zatem 
należy przeznaczyć na ten cel odpowiednie 
środki;

Or. en

Poprawka 40
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uznaje potrzebę zapobiegania 
ograniczaniu inwestycji przez MŚP, 
zwłaszcza w dziedzinie badań i rozwoju; 
uważa, że zwiększenie wsparcia ze strony 
EBI dla MŚP i infrastruktury powinno 
zostać uznane za kluczowy priorytet, a 
zatem trzeba zmaksymalizować absorpcję 
tej pomocy finansowej;
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Or. en

Poprawka 41
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa za konieczne inwestycje w 
polepszenie stanu środowiska obszarów 
wiejskich, a także w poprawę jakości życia 
na tych obszarach oraz w zachęcanie do 
różnicowania gospodarki wiejskiej;

Or. ro

Poprawka 42
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w pełni popiera inicjatywę pilotażową w 
zakresie obligacji projektowych, której 
celem jest mobilizowanie prywatnych 
oszczędności oraz rozszerzenie wachlarza 
instrumentów finansowych dostępnych w 
celu realizacji projektów 
infrastrukturalnych w dziedzinie energii, 
transportu i TIK; podkreśla potrzebę 
właściwego stosowania kryteriów
trwałości określonych przez EBI na równi 
z kryteriami finansowymi;

6. w pełni popiera inicjatywę pilotażową w 
zakresie obligacji projektowych, której 
celem jest mobilizowanie prywatnych 
oszczędności oraz rozszerzenie wachlarza 
instrumentów finansowych dostępnych w 
celu realizacji projektów 
infrastrukturalnych w dziedzinie energii, 
transportu i TIK; podkreśla, że aby 
obligacje projektowe spełniły swoje 
zadanie i stały się rzeczywistym 
przedmiotem inwestycji dla prywatnych 
rynków kapitałowych, należy zadbać o to, 
by nadmiernie nie uregulować emisji 
takich obligacji, dlatego też głównym 
kryterium obligacji projektowej powinna 
być jej rentowność komercyjna; uważa, że 
w stosownych przypadkach w odniesieniu 
do projektów kryteria trwałości określone
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przez EBI i kryteria finansowe wzajemnie 
się wzmacniają;

Or. en

Poprawka 43
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. domaga się stworzenia konkretnych 
instrumentów finansowych służących 
wspieraniu inicjatyw EFI w dziedzinie 
tworzenia europejskiej infrastruktury 
finansowania przedsiębiorczości 
społecznej w celu uznania tej dziedziny za 
równowartościowy sektor gospodarki w 
Europie;

Or. de

Poprawka 44
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uznania za priorytetowe 
inwestycji w rozwój ogólnoeuropejskiej 
inteligentnej sieci energetycznej, która 
może wykorzystywać energię wytworzoną 
na szczeblu lokalnym i regionalnym ze 
źródeł odnawialnych i która jest pomocna 
w rozwijaniu infrastruktury niezbędnej do 
korzystania z pojazdów z napędem 
elektrycznym, w celu ograniczenia 
zanieczyszczeń powodowanych przez 
transport;
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Or. ro

Poprawka 45
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że w okresie od dnia 
dzisiejszego do roku 2020 trzeba 
zainwestować około 1 bilion EUR1 w 
system energetyczny, aby zrealizować cele 
unijnej polityki w dziedzinie energii i 
klimatu oraz że na sfinansowanie sieci 
przesyłu energii brakuje około 100 
miliardów EUR; 
__________________
1 Priorytety w odniesieniu do 
infrastruktury energetycznej na 2020 r. i 
w dalszej perspektywie - plan działania na 
rzecz zintegrowanej europejskiej sieci 
energetycznej, COM(2010)0677 final.

Or. en

Poprawka 46
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. ubolewa z powodu tego, że inicjatywy 
mające na celu zwiększenie głównych 
celów UE w zakresie energii nie są 
wystarczająco finansowane, a na plan 
EPSTE dotychczas nie przydzielono 
wystarczających środków finansowych 
mimo nieustających żądań Parlamentu 
Europejskiego;
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Or. en

Poprawka 47
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że UE musi inwestować, by 
zapewnić sobie dostęp do przestrzeni 
kosmicznej i infrastruktury orbitalnej;

Or. ro

Poprawka 48
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że rok 2013 będzie 
ostatnim rokiem okresu programowania i 
wyraża zaniepokojenie z powodu 
potencjalnych cięć poziomu środków na 
płatności; podkreśla, że rzeczą 
podstawowej wagi jest realizacja 
zobowiązań UE wynikających z 
realizowanych aktualnie projektów;

7. przypomina, że rok 2013 będzie 
ostatnim rokiem okresu programowania; 
podkreśla, że rzeczą podstawowej wagi jest 
realizacja zobowiązań UE wynikających z 
realizowanych aktualnie projektów;

Or. de

Poprawka 49
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że rok 2013 będzie 
ostatnim rokiem okresu programowania i 
wyraża zaniepokojenie z powodu 
potencjalnych cięć poziomu środków na 
płatności; podkreśla, że rzeczą 
podstawowej wagi jest realizacja 
zobowiązań UE wynikających z 
realizowanych aktualnie projektów;

7. przypomina, że rok 2013 będzie 
ostatnim rokiem okresu programowania i 
wyraża zaniepokojenie z powodu 
potencjalnych cięć poziomu środków na 
płatności; podkreśla, że rzeczą 
podstawowej wagi jest realizacja 
zobowiązań UE wynikających z 
realizowanych aktualnie projektów oraz 
popiera proponowany wzrost płatności 
przedstawiony przez Komisję w projekcie 
budżetu;

Or. en

Poprawka 50
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że rok 2013 będzie 
ostatnim rokiem okresu programowania i 
wyraża zaniepokojenie z powodu 
potencjalnych cięć poziomu środków na 
płatności; podkreśla, że rzeczą 
podstawowej wagi jest realizacja 
zobowiązań UE wynikających z 
realizowanych aktualnie projektów;

7. przypomina, że rok 2013 będzie 
ostatnim rokiem obecnego okresu 
programowania i wyraża zaniepokojenie z 
powodu potencjalnych cięć poziomu 
środków na płatności; podkreśla, że rzeczą 
podstawowej wagi jest realizacja 
zobowiązań UE wynikających z 
realizowanych aktualnie projektów;

Or. ro

Poprawka 51
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się 
przesuwaniu na rzecz ITER funduszy 
przewidzianych na realizację 7PR lub 
innych sztandarowych programów działu 
1.

skreślony

Or. en

Poprawka 52
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się 
przesuwaniu na rzecz ITER funduszy 
przewidzianych na realizację 7PR lub 
innych sztandarowych programów działu 
1.

8. uważa projekt ITER za jedno z 
najważniejszych i obiecujących 
przedsięwzięć Unii Europejskiej i apeluje 
o zapewnienie finansowania niezbędnego 
do jego realizacji.

Or. ro

Poprawka 53
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się 
przesuwaniu na rzecz ITER funduszy 
przewidzianych na realizację 7PR lub 
innych sztandarowych programów działu 
1.

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się 
przesuwaniu na rzecz ITER funduszy 
przewidzianych na realizację 7PR lub 
innych sztandarowych programów działu 
1, przedstawionemu przez Komisję w 
projekcie budżetu; jest przekonany, że 
7PR należy w pełni zrealizować oraz że 
wszelkie oszczędności ze wspólnych 
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inicjatyw technologicznych nie powinny 
być przenoszone do ITER, lecz 
przeznaczane na działalność badawczo-
rozwojową, która może w niedalekiej 
przyszłości przynieść UE trwałe 
rozwiązania w zakresie energii.

Or. en

Poprawka 54
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się 
przesuwaniu na rzecz ITER funduszy 
przewidzianych na realizację 7PR lub 
innych sztandarowych programów działu 
1.

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się 
przesuwaniu na rzecz programu ITER 
funduszy przewidzianych na realizację 
7PR lub innych sztandarowych programów 
działu 1, co powoduje uszczuplenie 
funduszy dostępnych na programy 
dotyczące najważniejszych wyzwań 
społecznych naszych czasów.

Or. en

Poprawka 55
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się 
przesuwaniu na rzecz ITER funduszy 
przewidzianych na realizację 7PR lub 
innych sztandarowych programów działu 
1.

8. nadal zdecydowanie sprzeciwia się 
przesuwaniu funduszy przewidzianych na 
realizację 7PR lub innych sztandarowych 
programów działu 1 w celu rozwiązania 
kwestii finansowania zwiększonych 
kosztów projektu ITER w 2013 r.

Or. fr
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Poprawka 56
Edit Herczog
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Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 
w grudniu 2011 r. porozumienie w 
sprawie sfinansowania dodatkowych 
kosztów ITER, uważa jednak, że 
zabezpieczenie w budżecie na 2013 r. 
kwoty w wysokości 360 milionów EUR nie 
powinno zagrażać pomyślnej realizacji 
pozostałych strategii politycznych UE, 
zwłaszcza tych, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów strategii UE 2020 w 
ostatnim roku okresu programowania, a 
w szczególności sprzeciwia się 
jakimkolwiek przesunięciom środków, 
które naruszałyby ten priorytet budżetowy.
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