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Poprawka 1
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że różnorodność 
instrumentów finansowych i europejskich 
instrumentów współfinansowania stanowi 
czynnik powodujący dezorientację i 
niepewność podmiotów publicznych i 
prywatnych, które chcą z nich korzystać; 
ma zatem nadzieje, że instrumenty te, w 
tym fundusze strukturalne, zostaną 
zracjonalizowane i objęte koordynacją, 
aby umożliwić ich efektywne stosowanie 
w unijnych i spójnych ramach;

1. podkreśla, że różnorodność 
instrumentów finansowych i europejskich 
instrumentów współfinansowania stanowi 
czynnik powodujący dezorientację i 
niepewność podmiotów publicznych i 
prywatnych, które chcą z nich korzystać; 
domaga się przeprowadzenia przeglądu w 
celu wskazania najskuteczniejszych 
sposobów wypłaty środków 
wnioskodawcom, aby umożliwić 
efektywne stosowanie tych instrumentów i 
funduszy strukturalnych w jednolitych i 
spójnych ramach;

Or. en

Poprawka 2
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że różnorodność 
instrumentów finansowych i europejskich 
instrumentów współfinansowania stanowi 
czynnik powodujący dezorientację i 
niepewność podmiotów publicznych i 
prywatnych, które chcą z nich korzystać; 
ma zatem nadzieje, że instrumenty te, w 
tym fundusze strukturalne, zostaną 
zracjonalizowane i objęte koordynacją, aby 
umożliwić ich efektywne stosowanie w 
unijnych i spójnych ramach;

1. podkreśla, że różnorodność 
instrumentów finansowych i europejskich 
instrumentów współfinansowania stanowi 
czynnik powodujący dezorientację i 
niepewność podmiotów publicznych i 
prywatnych, które chcą z nich korzystać; 
ma zatem nadzieję, że instrumenty te, w 
tym fundusze strukturalne, zostaną 
zracjonalizowane i objęte koordynacją, aby 
umożliwić ich efektywne stosowanie w 
jednolitych i spójnych ramach; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym względzie 
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pomysł Komisji polegający na 
przekrojowym grupowaniu instrumentów, 
takich jak instrument „Łącząc Europę”, w 
celu stworzenia wspólnego instrumentu i 
wykorzystania międzysektorowych 
synergii; wzywa Komisję do dopilnowania 
tego, by projekty międzysektorowe, takie 
jak inteligentne sieci, traktowano 
priorytetowo i by przydzielano na ich 
realizację specjalne środki, co pozwoli w 
pełni wykorzystać zalety 
międzysektorowego instrumentu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 3
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. w pełni zgadza się z oceną Komisji, 
zgodnie z którą dzięki stymulowaniu 
inwestycji związanych z poprawą 
efektywności energetycznej, odnawialnymi 
źródłami energii i związaną z nimi 
infrastrukturą innowacyjne instrumenty 
finansowe mogą przyczynić się do 
tworzenia gospodarki i społeczeństwa 
odpornych na zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 4
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wyniki funkcjonowania 
niektórych instrumentów finansowych
dostępnych już w sektorze energetycznym, 
takich jak Europejski Fundusz na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EFEE) i 
fundusz Marguerite, niestety nie 
odpowiadają oczekiwaniom; zauważa, że 
ze środków pochodzących z funduszu 
Marguerite została dotąd sfinansowana 
bardzo mała liczba projektów, a w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej proponuje się 
podmiotom, które chcą z niego skorzystać, 
warunki finansowania podobne do tych 
oferowanych na zwykłym rynku, a nawet 
mniej korzystne; uważa, że przy 
przyjmowaniu przyszłych instrumentów 
finansowania należy zatem uwzględnić te 
niezupełnie pozytywne doświadczenia;

2. zauważa, że ze środków pochodzących z 
funduszu Marguerite została dotąd 
sfinansowana bardzo mała liczba 
projektów, zwraca się do Komisji o 
poprawę wyników funkcjonowania tego
funduszu, uważa, że przy przyjmowaniu 
przyszłych instrumentów finansowania 
należy uwzględnić te niezupełnie 
pozytywne doświadczenia, aby w miarę 
możliwości przyśpieszyć funkcjonowanie 
instrumentów finansowych;

Or. it

Poprawka 5
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wyniki funkcjonowania 
niektórych instrumentów finansowych 
dostępnych już w sektorze energetycznym, 
takich jak Europejski Fundusz na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EFEE) i 
fundusz Marguerite, niestety nie 
odpowiadają oczekiwaniom; zauważa, że 
ze środków pochodzących z funduszu 
Marguerite została dotąd sfinansowana
bardzo mała liczba projektów, a w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej proponuje się 

2. podkreśla, że wyniki funkcjonowania 
niektórych instrumentów finansowych 
dostępnych już w sektorze energetycznym, 
takich jak Europejski Fundusz na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EFEE) i 
fundusz Marguerite, były ograniczone, 
biorąc pod uwagę liczbę finansowanych 
projektów; uważa, że przy przyjmowaniu 
przyszłych instrumentów finansowania 
należy uwzględnić to podczas 
dokonywania oceny tego, w jaki sposób 
zakres tego rodzaju finansowania może 
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podmiotom, które chcą z niego skorzystać, 
warunki finansowania podobne do tych 
oferowanych na zwykłym rynku, a nawet 
mniej korzystne; uważa, że przy 
przyjmowaniu przyszłych instrumentów 
finansowania należy zatem uwzględnić te 
niezupełnie pozytywne doświadczenia;

zostać rozszerzony; 

Or. en

Poprawka 6
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wyniki funkcjonowania 
niektórych instrumentów finansowych 
dostępnych już w sektorze energetycznym, 
takich jak Europejski Fundusz na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EFEE) i 
fundusz Marguerite, niestety nie 
odpowiadają oczekiwaniom; zauważa, że 
ze środków pochodzących z funduszu 
Marguerite została dotąd sfinansowana 
bardzo mała liczba projektów, a w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej proponuje się 
podmiotom, które chcą z niego skorzystać, 
warunki finansowania podobne do tych 
oferowanych na zwykłym rynku, a nawet 
mniej korzystne; uważa, że przy 
przyjmowaniu przyszłych instrumentów 
finansowania należy zatem uwzględnić te 
niezupełnie pozytywne doświadczenia;

2. podkreśla, że wyniki funkcjonowania 
niektórych instrumentów finansowych 
dostępnych już w sektorze energetycznym, 
takich jak Europejski Fundusz na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EFEE) i 
fundusz Marguerite, niestety nie 
odpowiadają oczekiwaniom; zauważa, że 
ze środków pochodzących z funduszu 
Marguerite została dotąd sfinansowana 
bardzo mała liczba projektów, a w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej proponuje się 
podmiotom, które chcą z niego skorzystać, 
warunki finansowania podobne do tych 
oferowanych na zwykłym rynku, a nawet 
mniej korzystne; uważa, że te instrumenty 
finansowe należy zatem zmienić w taki 
sposób, aby rzeczywiście stały się 
atrakcyjne;

Or. en

Poprawka 7
Bendt Bendtsen
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wyniki funkcjonowania 
niektórych instrumentów finansowych 
dostępnych już w sektorze energetycznym, 
takich jak Europejski Fundusz na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EFEE) i 
fundusz Marguerite, niestety nie 
odpowiadają oczekiwaniom; zauważa, że 
ze środków pochodzących z funduszu 
Marguerite została dotąd sfinansowana 
bardzo mała liczba projektów, a w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej proponuje się 
podmiotom, które chcą z niego skorzystać, 
warunki finansowania podobne do tych 
oferowanych na zwykłym rynku, a nawet 
mniej korzystne; uważa, że przy 
przyjmowaniu przyszłych instrumentów 
finansowania należy zatem uwzględnić te 
niezupełnie pozytywne doświadczenia;

2. podkreśla, że wyniki funkcjonowania 
niektórych instrumentów finansowych 
dostępnych już w sektorze energetycznym, 
takich jak Europejski Fundusz na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EFEE) i 
fundusz Marguerite, niestety nie 
odpowiadają oczekiwaniom; zauważa, że 
ze środków pochodzących z funduszu 
Marguerite została dotąd sfinansowana 
bardzo mała liczba projektów, a w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej proponuje się 
podmiotom, które chcą z niego skorzystać, 
warunki finansowania podobne do tych 
oferowanych na zwykłym rynku, a nawet 
mniej korzystne; jest w związku z tym 
zdania, że funduszom tym należy 
przydzielić dodatkowe zasoby, co 
doprowadzi do rozszerzenia ich zakresu 
stosowania na większą liczbę odbiorców i 
zwiększenia konkurencyjności produktu 
końcowego;

Or. en

Poprawka 8
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
Komisja uważa środki z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Efektywności 
Energetycznej za dotację, mimo że 
faktycznie mechanizm ten kwalifikuje się 
jako instrument finansowania, co sprawia, 
że wyklucza się możliwość jednoczesnego 

3. przyjmuje do wiadomości, że w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EFEE) 
proponuje się podmiotom, które chcą z 
niego skorzystać, warunki finansowania 
podobne do tych oferowanych na zwykłym 
rynku, a nawet mniej korzystne; wyraża 
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korzystania z funduszy strukturalnych 
przez ten sam podmiot; w związku z tym 
kładzie nacisk na konieczność 
dopilnowania w przyszłości, aby nowe 
instrumenty mogły być wykorzystywane 
jednocześnie z funduszami strukturalnymi i 
innymi instrumentami przyznawania 
dotacji dostępnymi w Unii Europejskiej;

ubolewanie w związku z tym, że Komisja 
uważa środki z Europejskiego Funduszu na 
rzecz Efektywności Energetycznej za 
dotację, mimo że faktycznie mechanizm 
ten kwalifikuje się jako instrument 
finansowania, co sprawia, że wyklucza się 
możliwość jednoczesnego korzystania z 
funduszy strukturalnych przez ten sam 
podmiot; w związku z tym kładzie nacisk 
na konieczność dopilnowania w 
przyszłości, aby nowe instrumenty mogły 
być wykorzystywane jednocześnie z 
funduszami strukturalnymi i innymi 
instrumentami przyznawania dotacji 
dostępnymi w Unii Europejskiej;

Or. it

Poprawka 9
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
Komisja uważa środki z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Efektywności 
Energetycznej za dotację, mimo że 
faktycznie mechanizm ten kwalifikuje się 
jako instrument finansowania, co sprawia, 
że wyklucza się możliwość jednoczesnego 
korzystania z funduszy strukturalnych 
przez ten sam podmiot; w związku z tym 
kładzie nacisk na konieczność 
dopilnowania w przyszłości, aby nowe 
instrumenty mogły być wykorzystywane 
jednocześnie z funduszami strukturalnymi i 
innymi instrumentami przyznawania 
dotacji dostępnymi w Unii Europejskiej;

3. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
Komisja uważa środki z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Efektywności 
Energetycznej za dotację, mimo że 
faktycznie mechanizm ten kwalifikuje się 
jako instrument finansowania, co sprawia, 
że wyklucza się możliwość jednoczesnego 
korzystania z funduszy strukturalnych 
przez ten sam podmiot; w związku z tym 
kładzie nacisk na konieczność 
dopilnowania w przyszłości, aby fundusz 
ten przekształcono w fundusz odnawialny, 
zapewniający rzeczywiste możliwości 
inwestowania – bezpośredniego lub 
pośredniego poprzez instytucje finansowe 
– w prowadzone na mniejszą skalę 
projekty z zakresu efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii, i by mógł on być wykorzystywany 
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jednocześnie z funduszami strukturalnymi i 
innymi instrumentami przyznawania 
dotacji dostępnymi w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 10
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
Komisja uważa środki z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Efektywności 
Energetycznej za dotację, mimo że 
faktycznie mechanizm ten kwalifikuje się 
jako instrument finansowania, co sprawia, 
że wyklucza się możliwość jednoczesnego 
korzystania z funduszy strukturalnych 
przez ten sam podmiot; w związku z tym 
kładzie nacisk na konieczność 
dopilnowania w przyszłości, aby nowe 
instrumenty mogły być wykorzystywane 
jednocześnie z funduszami strukturalnymi 
i innymi instrumentami przyznawania 
dotacji dostępnymi w Unii Europejskiej;

3. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
Komisja uważa środki z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Efektywności 
Energetycznej za dotację, mimo że 
faktycznie mechanizm ten kwalifikuje się 
jako instrument finansowania, co sprawia, 
że wyklucza się możliwość jednoczesnego 
korzystania z funduszy strukturalnych 
przez ten sam podmiot;

Or. en

Poprawka 11
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że dobrze funkcjonujące 
instrumenty finansowe w obszarze 
efektywności energetycznej szybko dadzą 
rezultaty w postaci tworzenia miejsc 
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pracy, ponieważ nie wymagają takiego 
poziomu biurokracji, jak niektóre projekty 
infrastrukturalne w obszarach transportu 
i energii;

Or. en

Poprawka 12
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że dochody z wszelkich 
innowacyjnych form skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania związanego z 
działalnością prowadzącą do zmiany 
klimatu powinny być przeznaczane na 
finansowanie działalności badawczo-
rozwojowej oraz środków zmierzających 
do obniżenia emisji dwutlenku węgla, 
stymulowania efektywności energetycznej 
i poprawy infrastruktury energetycznej w 
UE;

Or. en

Poprawka 13
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. aby osiągnąć cele polityczne UE, 
szczególnie w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej, zwraca się do 
Komisji o opracowanie i opublikowanie 
zaleceń oraz wskazówek dotyczących 
wszystkich funduszy europejskich i 
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innowacyjnych instrumentów 
finansowych, które można wykorzystać do 
zwiększenia efektywności energetycznej;

Or. ro

Poprawka 14
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. docenia nacisk położony na wspieranie 
MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i 
dłużne przewidziane w programie COSME 
i „Horyzont 2020”; uważa jednak, że 
należałoby rozważyć możliwość 
podniesienia górnego progu 
przewidzianego w zasadach systemu 
gwarancji kredytowych (instrumentu 
gwarancji kredytowej) w ramach 
programu COSME (150 000 EUR), w 
świetle dokładniejszej oceny rzeczywistych 
potrzeb kredytowych europejskich MŚP;

4. docenia nacisk położony na wspieranie 
MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i 
dłużne przewidziane w programie COSME 
i „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 15
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. docenia nacisk położony na wspieranie 
MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i 
dłużne przewidziane w programie COSME 
i „Horyzont 2020”; uważa jednak, że 
należałoby rozważyć możliwość 
podniesienia górnego progu 
przewidzianego w zasadach systemu 

4. docenia nacisk położony na wspieranie 
MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i 
dłużne przewidziane w programie COSME 
i „Horyzont 2020”; uważa jednak, że 
należałoby rozważyć możliwość 
podniesienia górnego progu 
przewidzianego w zasadach systemu 
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gwarancji kredytowych (instrumentu 
gwarancji kredytowej) w ramach programu 
COSME (150 000 EUR), w świetle 
dokładniejszej oceny rzeczywistych 
potrzeb kredytowych europejskich MŚP;

gwarancji kredytowych (instrumentu 
gwarancji kredytowej) w ramach programu 
COSME (150 000 EUR), w świetle 
dokładniejszej oceny rzeczywistych 
potrzeb kredytowych europejskich MŚP;
jest zdania, że podniesienie tego progu nie 
powinno odbyć się kosztem wielu MŚP 
korzystających z tego instrumentu, i w 
związku z tym zwraca się o zwiększenie 
poziomu środków w ramach instrumentu 
gwarancji kredytowej;

Or. en

Poprawka 16
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. docenia nacisk położony na wspieranie 
MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i 
dłużne przewidziane w programie COSME 
i „Horyzont 2020”; uważa jednak, że 
należałoby rozważyć możliwość 
podniesienia górnego progu 
przewidzianego w zasadach systemu 
gwarancji kredytowych (instrumentu 
gwarancji kredytowej) w ramach programu 
COSME (150 000 EUR), w świetle 
dokładniejszej oceny rzeczywistych 
potrzeb kredytowych europejskich MŚP;

4. jest przekonany, że należy kłaść większy 
nacisk na wspieranie MŚP poprzez 
instrumenty kapitałowe i dłużne 
przewidziane w programie COSME i 
„Horyzont 2020”; uważa jednak, że 
należałoby rozważyć możliwość 
podniesienia górnego progu 
przewidzianego w zasadach systemu 
gwarancji kredytowych (instrumentu 
gwarancji kredytowej) w ramach programu 
COSME (150 000 EUR), w świetle 
dokładniejszej oceny rzeczywistych 
potrzeb kredytowych europejskich MŚP;

Or. en

Poprawka 17
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. docenia nacisk położony na wspieranie 
MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i 
dłużne przewidziane w programie COSME 
i „Horyzont 2020”; uważa jednak, że 
należałoby rozważyć możliwość 
podniesienia górnego progu 
przewidzianego w zasadach systemu 
gwarancji kredytowych (instrumentu 
gwarancji kredytowej) w ramach programu 
COSME (150 000 EUR), w świetle 
dokładniejszej oceny rzeczywistych 
potrzeb kredytowych europejskich MŚP;

4. docenia nacisk położony na wspieranie 
MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i 
dłużne przewidziane w programie COSME 
i „Horyzont 2020”; uważa jednak, że 
należałoby rozważyć możliwość 
podniesienia górnego progu 
przewidzianego w zasadach systemu 
gwarancji kredytowych (instrumentu
gwarancji kredytowej) w ramach programu 
COSME (150 000 EUR), w świetle 
dokładniejszej oceny rzeczywistych 
potrzeb kredytowych europejskich MŚP, a 
także zwiększenia ogólnego poziomu 
środków przewidzianych w ramach tego 
instrumentu;

Or. en

Poprawka 18
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że Komisja powinna 
przeanalizować sposoby usprawnienia 
funkcjonowania europejskiego rynku 
quasi-kapitałowego, a w szczególności 
finansowania typu mezzanine; zaleca, aby 
Komisja określiła sposób wzmocnienia w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego instrumentu na rzecz 
wzrostu typu mezzanine, a także sposób 
analizowania nowych produktów typu 
mezzanine, takich jak gwarancja dla 
pożyczek typu mezzanine; zaleca ponadto 
udostępnianie danych i analiz 
dotyczących instrumentów finansowych, 
co pozwoli zmniejszać przeszkody dla 
pośredników finansowych, którzy mogą 
chcieć dokonać analizy unijnego rynku 
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pożyczek obejmujących kapitał typu 
mezzanine;

Or. en

Poprawka 19
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wyraża poparcie dla inicjatyw 
obejmujących emisję gwarancji dla 
organizatorów projektów, aby ułatwić im 
dostęp do kredytów, zgodnie z systemem 
przewidzianym w ramach mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka;

5. wyraża poparcie dla inicjatyw 
obejmujących emisję gwarancji dla 
organizatorów projektów, aby ułatwić im 
dostęp do kredytów, zgodnie z systemem 
przewidzianym w ramach mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka;
popiera przydzielenie MŚP znacznej części 
środków instrumentu finansowego 
„Horyzont 2020”, który ma zostać 
wdrożony w ramach mechanizmu 
finansowania badań i innowacji małych 
przedsiębiorstw w Europie, zgodnie z 
zaleceniami sformułowanymi w 
sprawozdaniu ekspertów dotyczącym 
RSFF;

Or. en

Poprawka 20
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera działania zrealizowane w celu 
pobudzenia inicjatyw w zakresie badań i 
innowacji wewnątrz MŚP w ramach 
programu „Horyzont 2020”; podkreśla 

6. popiera działania zrealizowane w celu 
pobudzenia inicjatyw w zakresie badań i 
innowacji wewnątrz MŚP w ramach 
programu „Horyzont 2020”; podkreśla 
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również, że finansowanie kapitału 
wysokiego ryzyka nie jest jedyną możliwą 
drogą do osiągnięcia tego celu; zwraca się 
zatem do Komisji i innych 
zainteresowanych podmiotów o 
przeanalizowanie możliwych skutków 
działania systemu udzielania zamówień ze 
strony MŚP dla rozwoju technologii, na 
które istnieje zapotrzebowanie ze strony 
instytucji europejskich, tak aby fundusze 
europejskie były przeznaczane na 
finansowanie działań w zakresie 
opracowywania technologii użytecznych 
dla tych instytucji;

również, że finansowanie kapitału 
wysokiego ryzyka nie jest jedyną możliwą 
drogą do osiągnięcia tego celu; biorąc 
jednak pod uwagę plan działania na rzecz 
kapitału podwyższonego ryzyka 
[SEC(1998) 552], celem Komisji powinno 
być zachęcanie do stosowania takiego 
finansowania; jest ponadto zdania, że 
należy przewidzieć możliwość wrócenia do 
analizy porównawczej finansowania 
kapitałem podwyższonego ryzyka i jego 
dostępności;

Or. en

Poprawka 21
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera działania zrealizowane w celu 
pobudzenia inicjatyw w zakresie badań i 
innowacji wewnątrz MŚP w ramach 
programu „Horyzont 2020”; podkreśla 
również, że finansowanie kapitału 
wysokiego ryzyka nie jest jedyną możliwą 
drogą do osiągnięcia tego celu; zwraca się 
zatem do Komisji i innych 
zainteresowanych podmiotów o 
przeanalizowanie możliwych skutków 
działania systemu udzielania zamówień ze 
strony MŚP dla rozwoju technologii, na 
które istnieje zapotrzebowanie ze strony 
instytucji europejskich, tak aby fundusze 
europejskie były przeznaczane na 
finansowanie działań w zakresie 
opracowywania technologii użytecznych 
dla tych instytucji;

6. popiera działania zrealizowane w celu 
pobudzenia inicjatyw w zakresie badań i 
innowacji wewnątrz MŚP w ramach 
programu „Horyzont 2020”; podkreśla 
również, że finansowanie kapitału 
wysokiego ryzyka nie jest jedyną możliwą 
drogą do osiągnięcia tego celu; zwraca się 
zatem do Komisji i innych 
zainteresowanych podmiotów o 
przeanalizowanie możliwych skutków 
działania systemu udzielania zamówień ze 
strony MŚP dla rozwoju otwartych 
technologii, na które istnieje 
zapotrzebowanie ze strony instytucji w 
Europie i państwach członkowskich, tak 
aby fundusze europejskie były 
przeznaczane na finansowanie działań w 
zakresie opracowywania technologii 
użytecznych dla tych instytucji, które 
można wykorzystać w inny sposób i które 
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będą prowadzić do opracowywania innych 
innowacyjnych rozwiązań; popiera w tym 
względzie przeznaczenie znacznej części 
środków programu „Horyzont 2020” na 
wdrożenie nowego instrumentu 
ukierunkowanego na MŚP;

Or. en

Poprawka 22
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponownie podkreśla, że innowacyjne 
instrumenty finansowe powinny być
wykorzystywane do wspierania partnerstw 
publiczno-prywatnych i postrzegane jako 
alternatywa dla wydatków czysto 
publicznych i sposób na podniesienie 
wysokości środków i zaradzenie 
załamaniu rynku;

Or. en

Poprawka 23
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. powtarza, że należy uruchomić 
przedmiotowe instrumenty finansowe w 
celu realizacji projektów uważanych za 
niezbędne do osiągnięcia celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wzywa zatem w 
szczególności Komisję i EBI, jak również 

7. powtarza, że należy uruchomić 
przedmiotowe instrumenty finansowe w 
celu realizacji projektów uważanych za 
niezbędne do osiągnięcia celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wzywa zatem w 
szczególności Komisję i EBI do 
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wszystkie pozostałe zaangażowane 
bezpośrednio i pośrednio organy, do o 
wiele bardziej intensywnego wspierania 
organizatorów tych projektów, zwłaszcza 
na początkowym etapie;

wspierania tych projektów przez cały cykl 
ich realizacji oraz do ich regularnego 
oceniania w celu dopilnowania tego, by 
środki były wykorzystywane w sposób 
wydajny;

Or. en

Poprawka 24
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. powtarza, że należy uruchomić 
przedmiotowe instrumenty finansowe w 
celu realizacji projektów uważanych za 
niezbędne do osiągnięcia celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wzywa zatem w 
szczególności Komisję i EBI, jak również 
wszystkie pozostałe zaangażowane 
bezpośrednio i pośrednio organy, do o 
wiele bardziej intensywnego wspierania 
organizatorów tych projektów, zwłaszcza 
na początkowym etapie;

7. powtarza, że należy uruchomić 
przedmiotowe instrumenty finansowe w 
celu realizacji projektów uważanych za 
niezbędne do osiągnięcia celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu w oparciu o 
wspólne wysiłki i udział zbiorowy; wzywa 
zatem w szczególności Komisję i EBI, jak 
również wszystkie pozostałe 
zaangażowane bezpośrednio i pośrednio 
organy, do o wiele bardziej intensywnego 
wspierania organizatorów tych projektów, 
zwłaszcza na początkowych etapach;

Or. en

Poprawka 25
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. powtarza, że należy uruchomić 7. powtarza, że należy uruchomić 
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przedmiotowe instrumenty finansowe w 
celu realizacji projektów uważanych za 
niezbędne do osiągnięcia celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wzywa zatem w 
szczególności Komisję i EBI, jak również 
wszystkie pozostałe zaangażowane 
bezpośrednio i pośrednio organy, do o 
wiele bardziej intensywnego wspierania 
organizatorów tych projektów, zwłaszcza 
na początkowym etapie;

przedmiotowe instrumenty finansowe w 
celu realizacji projektów uważanych za 
niezbędne do osiągnięcia celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wzywa zatem w 
szczególności Komisję i EBI, jak również 
wszystkie pozostałe zaangażowane 
bezpośrednio i pośrednio organy, do o 
wiele bardziej intensywnego wspierania 
organizatorów tych projektów, zwłaszcza 
na początkowym etapie – w tym względzie 
należy wziąć za przykład i wykorzystać w 
jeszcze większym stopniu sukcesy takie jak 
ustanowienie instrumentu ELENA;

Or. it

Poprawka 26
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zauważa jednak, że w wielu 
przypadkach partnerstwa publiczno-
prywatne cechuje niewystarczająca 
przejrzystość, szczególnie z uwagi na to, że 
między inwestycją publiczną a faktycznym 
momentem kontroli tej inwestycji często 
upływa niedopuszczalnie długi czas; 
wzywa do opracowania skuteczniejszych 
metod dokonywania ciągłej przejrzystej 
oceny wykorzystania środków publicznych 
w ramach partnerstw publiczno-
prywatnych, które to metody będą 
umożliwiać dokonywanie kontroli głównie 
przez społeczeństwo, które finansuje 
projekty, i inne zainteresowane strony 
trzecie, takie jak naukowcy;

Or. en
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Poprawka 27
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wierzy, że wpływ powszechniejszego 
strategicznego wykorzystywania 
instrumentów finansowych na europejską 
gospodarkę okaże się bardzo pozytywny, 
ale jest zdania, że korzystanie z tych 
instrumentów będzie niestety ograniczone 
do projektów przynoszących zyski w 
krótkim i średnim okresie; wyraża obawę, 
że inwestycje w projekty w równym 
stopniu niezbędne do osiągnięcia celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
mogą nie zostać zrealizowane, dlatego że 
uznaje się je za bardzo ryzykowne dla 
inwestorów oraz z powodu braku środków 
publicznych;

9. wierzy, że wpływ powszechniejszego 
strategicznego wykorzystywania 
instrumentów finansowych na europejską 
gospodarkę okaże się bardzo pozytywny, 
ale jest zdania, że korzystanie z tych 
instrumentów będzie niestety ograniczone 
do projektów przynoszących zyski w 
krótkim i średnim okresie; wyraża obawę, 
że inwestycje w projekty w równym 
stopniu niezbędne do osiągnięcia celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
mogą nie zostać zrealizowane, dlatego że 
uznaje się je za bardzo ryzykowne dla 
inwestorów oraz z powodu braku środków 
publicznych; podkreśla zatem rolę 
czynnika sprzyjającego generowaniu 
kapitału prywatnego, jaką mogą odegrać 
instrumenty finansowe, stanowiąc 
instrumenty podziału ryzyka oraz 
powodując, że inwestorzy będą postrzegali 
dane przedsięwzięcia jako mniej 
ryzykowne;

Or. it

Poprawka 28
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wierzy, że wpływ powszechniejszego 
strategicznego wykorzystywania 
instrumentów finansowych na europejską 
gospodarkę okaże się bardzo pozytywny, 
ale jest zdania, że korzystanie z tych 
instrumentów będzie niestety ograniczone 
do projektów przynoszących zyski w 
krótkim i średnim okresie; wyraża obawę, 
że inwestycje w projekty w równym 
stopniu niezbędne do osiągnięcia celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
mogą nie zostać zrealizowane, dlatego że 
uznaje się je za bardzo ryzykowne dla 
inwestorów oraz z powodu braku środków 
publicznych;

9. wierzy, że wpływ powszechniejszego 
strategicznego wykorzystywania 
instrumentów finansowych na europejską 
gospodarkę okaże się bardzo pozytywny, 
ale jest zdania, że korzystanie z tych 
instrumentów będzie niestety ograniczone 
do projektów przynoszących zyski w 
krótkim i średnim okresie; wyraża obawę, 
że inwestycje w projekty w równym 
stopniu niezbędne do osiągnięcia 
długoterminowych celów unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu mogą nie zostać 
zrealizowane, dlatego że uznaje się je za 
bardzo ryzykowne dla inwestorów oraz z 
powodu braku środków publicznych;
podkreśla w tym względzie konieczność 
nadawania priorytetowego znaczenia 
bardziej innowacyjnym projektom, które 
przyczynią się do realizacji 
długoterminowych celów politycznych 
Unii Europejskiej i to w obszarach, w 
których rozpowszechnianie nowych i 
bardziej zrównoważonych technologii 
wiąże się z większym ryzykiem;

Or. en

Poprawka 29
Peter Skinner

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wierzy, że wpływ powszechniejszego 
strategicznego wykorzystywania 
instrumentów finansowych na europejską 
gospodarkę okaże się bardzo pozytywny, 
ale jest zdania, że korzystanie z tych 
instrumentów będzie niestety ograniczone 

9. wierzy, że wpływ powszechniejszego 
strategicznego wykorzystywania 
instrumentów finansowych w Unii 
Europejskiej okaże się bardzo pozytywny, 
ale jest zdania, że korzystanie z tych 
instrumentów będzie niestety ograniczone 
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do projektów przynoszących zyski w 
krótkim i średnim okresie; wyraża obawę, 
że inwestycje w projekty w równym 
stopniu niezbędne do osiągnięcia celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
mogą nie zostać zrealizowane, dlatego że 
uznaje się je za bardzo ryzykowne dla 
inwestorów oraz z powodu braku środków 
publicznych;

do projektów przynoszących zyski w 
krótkim i średnim okresie; wyraża obawę, 
że inwestycje w projekty w równym 
stopniu niezbędne do osiągnięcia celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
mogą nie zostać zrealizowane, dlatego że 
uznaje się je za bardzo ryzykowne dla 
inwestorów oraz z powodu braku środków 
publicznych;

Or. en

Poprawka 30
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje europejskie 
obligacje obejmujące wiele krajów i 
ponownie podkreśla, że dzięki podejściu 
solidarnościowemu instrumenty te 
umożliwią finansowanie krytycznej 
infrastruktury UE, w tym infrastruktury 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 31
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w związku z tym pilnie wzywa do 
uruchomienia inicjatywy dotyczącej 
pożyczek obligacyjnych na finansowanie 
projektów (obligacji projektowych) oraz 

10. w związku z tym wzywa do 
uruchomienia inicjatywy dotyczącej 
pożyczek obligacyjnych na finansowanie 
projektów (obligacji projektowych), 
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do dokładnego rozważenia możliwości 
realizacji nowej inicjatywy mającej na 
celu emisję obligacji europejskich na 
finansowanie infrastruktury, z 
bezpośrednim udziałem Unii Europejskiej 
w kapitale projektów infrastrukturalnych 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania o dużej wartości dodanej 
dla Unii poprzez publiczną emisję 
obligacji projektowych przez Unię;

wyłącznie jeśli w następstwie niezależnej 
analizy i oceny etapu pilotażowego 
potwierdzona zostanie jej skuteczność w 
zakresie osiągania przez nią pierwotnych 
celów; jeśli jednak w rezultacie tej oceny i 
analizy okaże się, że etap pilotażowy nie 
zakończył się powodzeniem, należy 
odstąpić od realizacji tej inicjatywy;

Or. en

Poprawka 32
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w związku z tym pilnie wzywa do 
uruchomienia inicjatywy dotyczącej 
pożyczek obligacyjnych na finansowanie 
projektów (obligacji projektowych) oraz do 
dokładnego rozważenia możliwości 
realizacji nowej inicjatywy mającej na celu 
emisję obligacji europejskich na 
finansowanie infrastruktury, z 
bezpośrednim udziałem Unii Europejskiej 
w kapitale projektów infrastrukturalnych 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania o dużej wartości dodanej 
dla Unii poprzez publiczną emisję obligacji 
projektowych przez Unię;

10. w związku z tym pilnie wzywa do 
uruchomienia inicjatywy dotyczącej 
pożyczek obligacyjnych na finansowanie 
projektów (obligacji projektowych) oraz do 
dokładnego rozważenia możliwości 
realizacji nowej inicjatywy mającej na celu 
emisję obligacji europejskich na 
finansowanie infrastruktury, z 
bezpośrednim udziałem Unii Europejskiej 
w kapitale projektów infrastrukturalnych 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania o dużej wartości dodanej 
dla Unii poprzez publiczną emisję obligacji 
projektowych przez Unię; zauważa w tym 
względzie, że inicjatywa dotycząca 
obligacji projektowych w ramach umowy 
o partnerstwie UE 2020 stworzy jasne 
ramy kwalifikowalności podlegające 
zwiększonej kontroli demokratycznej i 
stanowiące właściwy sposób osiągnięcia 
zrównoważonych, zapobiegających 
cykliczności programów inwestycyjnych 
spójnych ze społecznymi, klimatycznymi i 
środowiskowymi celami UE, i odegra przy 
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tym rolę katalizatora służącego 
przyciągnięciu kapitału prywatnego na 
realizację długofalowych projektów; 
wzywa do rozszerzenia zakresu inicjatywy 
dotyczącej obligacji projektowych na inne 
sektory, w szczególności sektor 
odnawialnych źródeł energii i renowacji 
budynków;

Or. en

Poprawka 33
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w związku z tym pilnie wzywa do 
uruchomienia inicjatywy dotyczącej 
pożyczek obligacyjnych na finansowanie 
projektów (obligacji projektowych) oraz do 
dokładnego rozważenia możliwości 
realizacji nowej inicjatywy mającej na celu 
emisję obligacji europejskich na 
finansowanie infrastruktury, z 
bezpośrednim udziałem Unii Europejskiej 
w kapitale projektów infrastrukturalnych 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania o dużej wartości dodanej 
dla Unii poprzez publiczną emisję obligacji 
projektowych przez Unię;

10. w związku z tym pilnie wzywa do 
uruchomienia inicjatywy dotyczącej 
pożyczek obligacyjnych na finansowanie 
projektów (obligacji projektowych) oraz do 
dokładnego rozważenia możliwości 
realizacji nowej odrębnej inicjatywy 
mającej na celu emisję obligacji 
europejskich na finansowanie
infrastruktury, z bezpośrednim udziałem 
Unii Europejskiej w kapitale projektów 
infrastrukturalnych będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania o dużej 
wartości dodanej dla Unii poprzez 
publiczną emisję obligacji projektowych 
przez Unię;

Or. it

Poprawka 34
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. uważa, że posiadając bezpośredni 
udział w kapitale projektów 
infrastrukturalnych (charakteryzujących się 
długoterminową rentownością inwestycji), 
samodzielnie lub wspólnie z państwami 
członkowskimi, Unia dałaby mocny sygnał 
inwestorom publicznym i prywatnym, jak 
również rynkom finansowym; uważa, że 
taki udział UE w roli inwestora stanowiłby 
gwarancję realizacji projektów, powodując 
silny efekt stymulujący i równie silny efekt 
dźwigni.

11. uważa, że posiadając bezpośredni 
udział w kapitale projektów 
infrastrukturalnych (charakteryzujących się 
długoterminową rentownością inwestycji), 
samodzielnie lub wspólnie z państwami 
członkowskimi, Unia dałaby mocny sygnał 
inwestorom publicznym i prywatnym, jak 
również rynkom finansowym; uważa, że 
taki udział UE w roli inwestora powinien 
zapewniać spójność w ramach 
długoterminowych celów politycznych 
Unii i stanowiłby gwarancję realizacji 
projektów, powodując silny efekt 
stymulujący i równie silny efekt dźwigni.

Or. en

Poprawka 35
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa do wprowadzenia jednolitych 
warunków dla kosztów kwalifikowanych, 
audytu i kontroli; uważa, że ustalenie 
przejrzystego poziomu odpowiedzialności 
państw członkowskich w odniesieniu do 
wprowadzenia i kontroli tych 
instrumentów finansowych pozwoli 
osiągnąć lepszą efektywność;

Or. lv


