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Poprawka 318
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorstw oraz ich 
wzrostowi.

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorstw, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP, oraz ich 
wzrostowi.

Or. ro

Poprawka 319
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorstw oraz ich 
wzrostowi.

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
powstawaniu, rozwojowi, wzrostowi i 
przenoszeniu własności przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza małych przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorstw oraz ich 
wzrostowi.

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
rozwojowi zrównoważonych 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność oraz ich wzrostowi.

Or. en

Poprawka 321
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorstw oraz ich 
wzrostowi.

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości, harmonizację 
obowiązującego prawodawstwa i 
zmniejszenie kosztów związanych z 
biurokracją, ponoszonych przez MŚP w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Komisja wspiera otoczenie biznesowe 
sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw, ich 
wzrostowi oraz konsolidacji.

Or. it

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa powinny również uzyskiwać wsparcie na etapach następujących po 
rozpoczęciu działalności w postaci wzmacniania ich pozycji na rynku (konsolidacji) za 
pomocą konkurencyjnej reorganizacji/restrukturyzacji pozwalającej na sprostanie nowym 
wyzwaniom gospodarczym, a także za pomocą harmonizacji prawodawstwa.
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Poprawka 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorstw oraz ich 
wzrostowi.

1. Komisja wnosi wkład w promocję 
przedsiębiorczości poprzez ulepszenie 
ramowych warunków wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości. Komisja 
wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorstw oraz ich 
wzrostowi, ze szczególnym 
uwzględnieniem strategii i potrzeb MŚP.

Or. en

Poprawka 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
nowych, potencjalnych i młodych
przedsiębiorców oraz przedsiębiorców-
kobiet.

Or. en

Poprawka 324
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców, 
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przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

przedsiębiorców-kobiet, rzemieślników 
oraz szczególnych grup docelowych.

Or. fr

Poprawka 325
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych, takich jak 
przedsiębiorcy w wieku od 30 do 60 lat, 
którzy padli ofiarą kryzysu.

Or. it

Uzasadnienie

Kryzys gospodarczy miał poważne skutki dla przedsiębiorców w wieku powyżej 50 lat. W 
związku z tym powinni oni zostać uznani za jedną z tych kategorii, do których Komisja 
powinna przywiązywać szczególną uwagę.

Poprawka 326
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców, 
przedsiębiorców w sektorze obywatelskim
oraz przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.
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Or. en

Poprawka 327
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych, takich jak 
migranci i przedsiębiorcy należący do 
defaworyzowanych lub szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
osoby niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 328
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych, w tym 
starszych przedsiębiorców, których 
doświadczenie i nieformalne kontakty 
mogą okazać się bezcenne.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie należy lekceważyć roli, jaką starsi obywatele odgrywają w odniesieniu do 
przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę ich doświadczenie i kontakty, starsi obywatele mogą w 
znacznym stopniu przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i 
w ten sposób stawać się aktywnymi członkami starzejącego się społeczeństwa.

Poprawka 329
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych i 
przenoszenia własności przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 330
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodych przedsiębiorców, nowych i 
potencjalnych przedsiębiorców oraz 
przedsiębiorców-kobiet, jak również 
szczególnych organów dysponujących 
specjalistyczną wiedzą, które ich 
wspierają.

Or. hu

Poprawka 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja może propagować tworzenie 
sieci infrastrukturalnych w celu 
przywracania sztuki i rzemiosła, 
umiejętności i tradycyjnych technik, które 
są związane z dziedzictwem kulturowym i 
sektorem dóbr luksusowych.

Or. en

Poprawka 332
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych 
przedsiębiorców.

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich i działania 
regionów służące rozwojowi edukacji 
w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
również na szczeblu lokalnym, zwłaszcza 
wśród potencjalnych i nowych 
przedsiębiorców, w tym za pośrednictwem 
coachingu i wsparcia mentorskiego dla 
przedsiębiorców (por. wykres zarządzania 
tymczasowego).

Or. it

Uzasadnienie

Należy odwołać się do trwających skutecznych regionalnych inicjatyw na rzecz wspierania 
wzrostu przedsiębiorstw poprzez wsparcie mentorskie (coaching, doradztwo itp.) udzielane 
przez profesjonalistów pochodzących spoza przedsiębiorstwa.

Poprawka 333
Edit Herczog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych 
przedsiębiorców.

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych 
przedsiębiorców, a także programy 
wspierające samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość wśród młodych 
przyszłych przedsiębiorców.

Or. hu

Poprawka 334
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych 
przedsiębiorców.

3. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące rozwojowi 
edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, 
wykształceniu umiejętności oraz postaw, 
zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych 
przedsiębiorców, a także propagować 
inicjatywy na rzecz dawania drugiej 
szansy przedsiębiorcom, którzy 
zbankrutowali.

Or. en

Poprawka 335
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja wspiera działania związane z 
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przedsiębiorczością ukierunkowane na 
MŚP w sektorze turystyki w celu 
sprzyjania rozwojowi zrównoważonej 
turystyki o wysokiej jakości, w 
szczególności poprzez określenie 
najlepszych praktyk, które mogą być 
korzystne dla konkretnych sektorów, 
takich jak turystyka nadmorska i 
prowadzona na obszarach przybrzeżnych.

Or. it

Poprawka 336
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zlikwidowanie bezrobocia wśród młodych 
osób oraz motywowanie bezrobotnych 
młodych osób do samozatrudnienia i 
stawania się przedsiębiorcami, biorąc pod 
uwagę specjalizacje grupy docelowej i 
korzystając z konkretnej wiedzy o grupach 
docelowych, jaką mają organizacje 
zajmujące się rozwojem przedsiębiorczości 
wśród młodych osób.

Or. hu

Poprawka 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja może poprawiać edukację 
potencjalnych przedsiębiorców za 
pośrednictwem programów „Uczenie się 
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przez całe życie” lub „Erasmus dla 
wszystkich” w celu podnoszenia ich 
umiejętności technologicznych i 
umiejętności w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem.

Or. en

Poprawka 338
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja będzie wspierać budowanie 
potencjału organizacji pośredniczących 
MŚP w celu poprawy jakości i dostępności 
doradztwa w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 339
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja może wspierać działania 
państw członkowskich służące 
wprowadzaniu ulg podatkowych dla MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

W czasach obecnego kryzysu należy wspierać wszystkie działania, w tym te przedsiębrane na 
szczeblu krajowym, które mogą ułatwić przedsiębiorstwom wzrost i konsolidację.
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Poprawka 340
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Komisja wspiera tworzenie w 
państwach członkowskich uczelnianych 
firm typu spin-off oraz inkubatorów 
biznesu i przedsiębiorczości.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wzmacniać i konsolidować rolę, jaką uniwersytety mogą odegrać w tworzeniu nowych 
przedsiębiorstw i dostarczaniu nowych pomysłów.

Poprawka 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania, 
wzrostu i przenoszenia własności, w 
uzupełnieniu instrumentów finansowych na 
rzecz MŚP stosowanych przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym oraz w ramach 
polityki spójności i programu „Horyzont 
2020”. Takie działania powinny mieć na 
celu pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki 41 (projekt sprawozdania): instrumenty finansowe dostępne w 
ramach przedmiotowego programu powinny uzupełniać systemy istniejące na szczeblach 
krajowym, regionalnym i lokalnym. Oprócz władz krajowych i regionalnych również władze 
lokalne, takie jak miasta, odgrywają istotną rolę w ułatwianiu dostępu MŚP do finansowania.

Poprawka 342
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania,
wzrostu i konsolidacji w uzupełnieniu 
instrumentów finansowych na rzecz MŚP 
stosowanych przez państwa członkowskie 
na szczeblu krajowym i regionalnym. Aby 
zachować uzupełniający charakter, 
działania te są ściśle koordynowane z 
działaniami podejmowanymi na szczeblu 
krajowym oraz w ramach polityki 
spójności. Takie działania powinny mieć 
na celu pobudzenie finansowania zarówno 
w formie kapitałowej, jak i kredytowej.

Or. it

Poprawka 343
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
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krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej. 
Komisja przywiązuje szczególną uwagę do 
widoczności unijnego finansowania dla 
MŚP, aby dopilnować tego, by wsparcie 
UE było znane i rozpoznawane.

Or. fr

Poprawka 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu ułatwienie i poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na wszystkich etapach ich 
cyklu życia, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu wsparcie i 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

Or. fr

Poprawka 345
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania,
wzrostu i przenoszenia własności, w 
uzupełnieniu instrumentów finansowych na 
rzecz MŚP stosowanych przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym i 
regionalnym. Aby zachować uzupełniający 
charakter, działania te są ściśle 
koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

Or. de

Poprawka 346
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP 
stosowanych przez państwa członkowskie 
na szczeblu lokalnym, krajowym i 
regionalnym. Aby zachować uzupełniający
charakter, działania te są ściśle 
koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
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pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

Or. ro

Poprawka 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności i 
programu „Horyzont 2020”. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

Or. en

Poprawka 348
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 

1. Komisja wspiera działania mające na 
celu poprawę dostępu MŚP do 
finansowania na etapie powstawania i 
wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów 
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finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym 
oraz w ramach polityki spójności. Takie 
działania powinny mieć na celu 
pobudzenie finansowania zarówno w 
formie kapitałowej, jak i kredytowej.

finansowych na rzecz MŚP stosowanych 
przez państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Aby zachować 
uzupełniający charakter, działania te są 
ściśle koordynowane z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu krajowym i 
regionalnym oraz w ramach programu 
„Horyzont 2020” i polityki spójności. 
Takie działania powinny mieć na celu 
pobudzenie i stosowanie kapitału 
początkowego, finansowania przez 
aniołów biznesu, finansowania w formie 
kapitałowej, quasi-kapitałowej, jak i 
kredytowej.

Or. en

Poprawka 349
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach działań opisanych w ust. 1 
Komisja opracowuje w odpowiedzi na 
potrzeby rynku środki usprawniające 
finansowanie transgraniczne i 
międzynarodowe, przy jednoczesnym 
wsparciu umiędzynarodowienia 
działalności gospodarczej MŚP zgodnie z 
przepisami Unii.

2. W ramach działań opisanych w ust. 1 
Komisja opracowuje w odpowiedzi na 
potrzeby rynku środki usprawniające 
finansowanie transgraniczne i 
międzynarodowe, przy jednoczesnym 
wsparciu umiędzynarodowienia 
działalności gospodarczej MŚP lub 
nawiązywania sojuszy i dokonywania 
połączeń z innymi MŚP zgodnie z 
przepisami Unii.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wspierać łączenie MŚP w tych przypadkach, gdy ich większy rozmiar może mieć 
wartość dodaną.

Poprawka 350
Edit Herczog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zlikwidowania luk w 
finansowaniu w cyklu życia 
przedsiębiorstw konieczne jest wspieranie 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność w jak 
najszybszym przechodzeniu na etap 
wzrostu oraz wspieranie osiągania 
postępów przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność w 
przechodzeniu na etap, na którym mogą 
przyciągać kapitał. Sprzyjać temu będzie 
przygotowywanie nowych projektów do 
jak najwcześniejszego skorzystania z 
kapitału zalążkowego i kapitału wysokiego 
ryzyka, co ma na celu wspieranie rozwoju 
rynku wysokiego ryzyka, a tym samym 
przedsiębiorstw (oraz gospodarki UE).

Or. hu

Poprawka 351
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Działania prowadzone w ramach 
inicjatyw na rzecz zwiększenia dostępu do 
finansowania pozwolą na dopilnowanie 
tego, by dostępowi do instrumentów 
finansowych towarzyszyło odpowiednie 
doradztwo w zakresie korzystania z 
możliwości wsparcia mentorskiego, 
systemów coachingu i usług dla 
przedsiębiorstw opartych na wiedzy, które 
mogą mieć podstawowe znacznie dla 
zapewnienia dostępu do finansowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Udostępnienie MŚP instrumentów finansowych bez zapewnienia im dostępu do odpowiednich 
usług z zakresu wsparcia mentorskiego i doradztwa jest niewystarczające. Umiejętności i 
zdolności zarządcze (potrzebne np. do sporządzenia dobrego planu biznesowego) mogą być 
tak samo istotne, jak dostępność finansowania. Możliwości w zakresie uzyskiwania 
finansowania za pośrednictwem instrumentów finansowych należy w razie konieczności 
zapewniać wraz z możliwościami w zakresie uzyskiwania coachingu lub – w stosownych 
przypadkach – wsparcia mentorskiego.

Poprawka 352
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W ramach działań opisanych w ust. 1 
Komisja przeanalizuje możliwość 
wsparcia, stworzenia lub zdefiniowania 
innowacyjnego instrumentu finansowego, 
który byłby korzystny dla MŚP, takiego 
jak finansowanie społecznościowe, 
zasięgając opinii właściwych 
zainteresowanych stron, w tym organizacji 
reprezentujących MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie społecznościowe umożliwia szerszej grupie mniejszych inwestorów inwestować 
w projekty i małe przedsiębiorstwa, zazwyczaj za pośrednictwem portali internetowych. W 
Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę stymulującą rozwój przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność (ang. Jumpstart Our Business Startups Act – JOBS Act), której 
celem było zachęcanie do finansowania małych przedsiębiorstw i stworzenie ram prawnych 
dla finansowania społecznościowego oraz zrównoważenie ochrony inwestorów ze 
stymulowaniem wzrostu gospodarczego.

Poprawka 353
Romana Jordan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegóły dotyczące działań, których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, są 
zawarte w załączniku II.

3. Szczegóły dotyczące działań, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, są 
zawarte w art. 14 ust. 1a.

Or. sl

Poprawka 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania służące poprawie dostępu do 
rynków

Działania służące poprawie dostępu do 
rynków i usług wsparcia

Or. fr

Poprawka 355
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
unijnych oraz ich dostępu do rynków 
Komisja utrzymuje wsparcie dla 
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie między środkami mającymi na celu zwiększenie dostępu do 
rynku a środkami dotyczącymi informacji, doradztwa i monitorowania dla przedsiębiorstw. W 
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związku z tym proponuje się podzielenie art. 9 na dwa odrębne artykuły.

Poprawka 356
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości.

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości. Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości nie zastępuje ani nie 
powiela, ale uzupełnia działalność 
istniejących MŚP i mikroorganizacji, a 
ponadto powinna mieć siedzibę w ramach 
organizacji reprezentujących MŚP.
Warunki jej wdrażania terytorialnego 
powinny odzwierciedlać różnorodność 
MŚP i powinny prowadzić do wytworzenia 
synergii i osiągnięcia spójności z rolą, 
jaką obecnie pełnią organizacje 
reprezentujące MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Z założenia Europejska Sieć Przedsiębiorczości ma być siecią przedsiębiorstw, ale w wielu 
regionach organizacje reprezentujące MŚP nie wykazują zaangażowania, w związku z czym 
nie można stworzyć sieci łączącej przedsiębiorstwa i organizacje je reprezentujące.

Poprawka 357
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
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oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości.

oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości. Przyszła działalność 
sieci powinna być kontynuowana, opierać 
się na jej bieżących działaniach oraz 
doskonalić je. Sieć świadczy europejskim 
przedsiębiorstwom, które starają się 
korzystać z możliwości istniejących na 
jednolitym rynku i w państwach trzecich, 
zintegrowane usługi z zakresu wsparcia 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie i wiedza fachowa sieci powinny zostać wykorzystane do tego, by w przyszłości 
jeszcze bardziej zwiększyć wsparcie dla MŚP. Ponadto przydatny byłby bardziej szczegółowy 
opis planowanych działań.

Poprawka 358
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości.

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości. Powinna ona jednak 
ocenić jej skuteczność, sposób zarządzania 
nią i jej rozkład geograficzny w celu 
zwiększenia stopnia korzystania przez 
MŚP z proponowanych usług i 
zaangażowania właściwych 
zainteresowanych stron w zarządzanie 
siecią, a także zapewnienia bardziej 
zrównoważonego rozkładu 
geograficznego.

Or. en
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Poprawka 359
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
unijnych oraz ich dostępu do rynków 
Komisja utrzymuje wsparcie dla 
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości.

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii 
oraz w krajach i na terytoriach 
zamorskich powiązanych z Unią oraz ich 
dostępu do rynków Komisja utrzymuje 
wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości.

Or. fr

Poprawka 360
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości.

1. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
oraz ich dostępu do rynków Komisja nadal 
rozszerza wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości, ale bez zbędnego 
powielania.

Or. de

Poprawka 361
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszej poprawy 1. W celu dalszej poprawy 
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konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości.

konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych 
oraz ich dostępu do rynków Komisja 
utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości i jednocześnie 
sprawdza skuteczność zainteresowanych 
podmiotów należących do sieci na 
szczeblu lokalnym.

Or. it

Poprawka 362
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach sieci mogą być 
podejmowane m.in. następujące 
działania:
(a) udzielanie informacji i świadczenie 
usług związanych z inicjatywami i 
prawodawstwem UE;
(b) zapewnianie wsparcia w zakresie 
podnoszenia umiejętności zarządczych w 
celu zwiększania konkurencyjności MŚP;
(c) udzielanie wsparcia w celu zwiększenia 
wiedzy finansowej MŚP;
(d) przedsiębranie środków mających na 
celu zwiększenie dostępu MŚP do 
fachowej wiedzy z zakresu efektywności 
energetycznej, klimatu i środowiska 
naturalnego;
(e) propagowanie innych źródeł unijnego 
finansowania;
(f) usprawnianie transgranicznych 
partnerstw z zakresu biznesu, badań 
i rozwoju, technologii i innowacji;
(g) zapewnienie kanału komunikacji 
między MŚP a Komisją.

Or. en
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Uzasadnienie

Przydatne byłoby dodanie opisu ewentualnych zadań sieci, bez nadawania mu zbyt 
nakazowego charakteru, z uwzględnieniem ewentualnych dostosowań do przyszłych zmian.

Poprawka 363
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające.

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające. Wspiera 
ona m.in. udzielanie pomocy MŚP przez 
organizacje je reprezentujące na szczeblu 
europejskim lub krajowym, a w 
szczególności działania mające na celu:
– wdrożenie programu,
– zapewnienie zgodności MŚP z 
prawodawstwem UE,
– ułatwienie dostępu MŚP do 
europejskich programów i finansowania,
– określenie najlepszych praktyk i 
możliwości współpracy między takimi 
organizacjami.

Or. fr

Poprawka 364
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające.

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające, a także
środki mające na celu zwiększanie udziału 
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MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw w 
procesie określania i przyjmowania 
europejskich wymogów i norm, jak 
również mające na celu zapewnienie 
zgodności ze strony przedsiębiorstw.

Or. es

Poprawka 365
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające.

2. Komisja wspiera działania służące 
poprawie dostępu MŚP do jednolitego 
rynku, w tym działania informacyjne i 
uświadamiające. Oprócz tego wspiera 
zwiększanie udziału organizacji 
reprezentujących MŚP w rozwijaniu 
inicjatyw politycznych dotyczących 
jednolitego rynku, m.in. w odniesieniu do 
zamówień publicznych, procesów 
normalizacyjnych i systemów własności 
intelektualnej.

Or. en

Poprawka 366
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające.

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne, uświadamiające i 
szkoleniowe.

Or. fr
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Poprawka 367
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające.

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne, tworzenie platform i 
działania uświadamiające.

Or. en

Poprawka 368
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające.

2. Komisja będzie wspierać działania 
służące poprawie dostępu MŚP do 
jednolitego rynku, w tym działania 
informacyjne i uświadamiające.

Or. de

Poprawka 369
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podczas egzekwowania przepisów 
określonych w niniejszym artykule 
Komisja zwraca szczególną uwagę na 
małe przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa oraz na spójność 



AM\908222PL.doc 29/108 PE492.830v01-00

PL

działań podejmowanych na mocy ust. 1 i 
2.

Or. fr

Poprawka 370
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 
wsparcia na tych rynkach. W ramach 
programu MŚP mogą otrzymywać pomoc 
w zakresie standardów oraz praw 
własności intelektualnej w priorytetowych 
państwach trzecich.

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 
wsparcia na tych rynkach. W celu 
uniknięcia powielania Komisja 
Europejska przed stworzeniem nowych 
instrumentów doradztwa najpierw 
uwzględni istniejące usługi w zakresie 
doradztwa w tym obszarze. Na kolejnym 
etapie odbędą się konsultacje z 
organizacjami zrzeszającymi MŚP w celu 
ostatecznego określenia potrzeb 
przedsiębiorstw. W ramach programu MŚP 
mogą otrzymywać pomoc w zakresie 
standardów oraz praw własności 
intelektualnej w priorytetowych państwach 
trzecich.

Or. de

Poprawka 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 

3. Poszczególne środki mogą mieć na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią, w szczególności przez dostarczanie 
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wsparcia na tych rynkach. W ramach 
programu MŚP mogą otrzymywać pomoc 
w zakresie standardów oraz praw 
własności intelektualnej w priorytetowych 
państwach trzecich.

informacji na temat przeszkód 
utrudniających wejście na rynek oraz 
możliwości biznesowych, a także przez 
doskonalenie usług wsparcia w zakresie 
informacji dotyczących standardów, 
zamówień publicznych oraz praw 
własności intelektualnej w priorytetowych 
państwach trzecich. Działania te powinny 
uzupełniać podstawowe działania na rzecz 
promowania handlu, ale ich nie powielać.

Or. en

Poprawka 372
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 
wsparcia na tych rynkach. W ramach 
programu MŚP mogą otrzymywać pomoc 
w zakresie standardów oraz praw 
własności intelektualnej w priorytetowych 
państwach trzecich.

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 
wsparcia na tych rynkach, takich jak 
udostępnianie narzędzi diagnostycznych 
oraz rozpowszechnianie informacji i 
wsparcia w celu umożliwienia tym 
przedsiębiorstwom kontynuowania 
prowadzonej przez nie międzynarodowej 
działalności. W ramach programu MŚP 
mogą otrzymywać pomoc w zakresie 
standardów oraz praw własności 
intelektualnej w priorytetowych państwach 
trzecich. Celem takiego wsparcia jest 
zaspokojenie potrzeb MŚP bez względu na 
to, czy zajmują się one eksportem po raz 
pierwszy, czy robią to okazjonalnie, czy też 
są długoletnimi eksporterami.

Or. fr

Poprawka 373
Amalia Sartori
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 
wsparcia na tych rynkach. W ramach 
programu MŚP mogą otrzymywać pomoc 
w zakresie standardów oraz praw 
własności intelektualnej w priorytetowych 
państwach trzecich.

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 
wsparcia na tych rynkach. W ramach 
programu MŚP otrzymują pomoc – w 
szczególności polegającą na dostarczaniu 
informacji o przeszkodach przy wejściu na 
rynek i możliwościach biznesowych oraz 
poprawie usług wsparcia – m.in. w 
dziedzinie standardów oraz praw własności 
intelektualnej w priorytetowych państwach 
trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Przydatne byłoby dodanie bardziej szczegółowego opisu ewentualnych działań wspierających 
umiędzynarodowienie MŚP, bez nadawania mu zbyt nakazowego charakteru i z 
uwzględnieniem ewentualnych dostosowań do przyszłych zmian.

Poprawka 374
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 
wsparcia na tych rynkach. W ramach 
programu MŚP mogą otrzymywać pomoc 
w zakresie standardów oraz praw 
własności intelektualnej w priorytetowych 
państwach trzecich.

3. Poszczególne środki mają na celu 
ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza 
Unią oraz wzmocnienie istniejących usług 
wsparcia na tych rynkach. W ramach 
programu MŚP mogą otrzymywać pomoc 
w zakresie standardów, praw własności 
intelektualnej oraz procedur celnych 
w priorytetowych państwach trzecich i na 
jednolitym rynku.

Or. it
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Uzasadnienie

Należy wspierać przedsiębiorstwa, które starają się wejść zarówno na jednolity rynek, jak i 
rynki poza UE. Znajomość procedur celnych wraz z reorganizacją w oparciu o sprawdzone 
rozwiązania pozwoli uniknąć zagrożeń związanych z zakłóceniami w handlu towarami i 
usługami.

Poprawka 375
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania w ramach programu mogą 
służyć rozwojowi międzynarodowej 
współpracy przemysłowej, w tym dialogów 
z państwami trzecimi na temat przemysłu 
oraz regulacji. Poszczególne środki mogą 
służyć zmniejszeniu różnic pomiędzy Unią 
a innymi państwami w zakresie ram 
regulacyjnych dla produktów 
przemysłowych, polityki przemysłowej, 
jak również poprawie otoczenia 
biznesowego.

4. Działania w ramach programu mogą 
służyć rozwojowi międzynarodowej 
współpracy przemysłowej i współpracy w 
powiązanym z przedsiębiorstwem sektorze 
usług, w tym dialogów z państwami 
trzecimi na temat przemysłu oraz regulacji. 
Poszczególne środki mogą służyć 
zmniejszeniu różnic pomiędzy Unią a 
innymi państwami w zakresie ram 
regulacyjnych dla produktów 
przemysłowych i usług, polityki 
przemysłowej, jak również poprawie 
otoczenia biznesowego.

Or. it

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dostosowanie działań i wskaźników, które mają wchodzić w zakres 
oceny skutków programu COSME służącego udzielaniu wsparcia przedsiębiorstwom w 
sektorze usług i turystyki, jak również przedsiębiorstwom w sektorze przemysłu.

Poprawka 376
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania w ramach programu mogą 
służyć rozwojowi międzynarodowej 
współpracy przemysłowej, w tym dialogów 
z państwami trzecimi na temat przemysłu 
oraz regulacji. Poszczególne środki mogą 
służyć zmniejszeniu różnic pomiędzy Unią 
a innymi państwami w zakresie ram 
regulacyjnych dla produktów 
przemysłowych, polityki przemysłowej, 
jak również poprawie otoczenia 
biznesowego.

4. Działania w ramach programu mogą 
służyć rozwojowi międzynarodowej 
współpracy przemysłowej, w tym dialogów 
i wzajemnych działań prowadzonych z 
państwami trzecimi na temat przemysłu 
oraz regulacji. Poszczególne środki mogą 
służyć zmniejszeniu różnic pomiędzy Unią 
a innymi państwami w zakresie ram 
regulacyjnych dla produktów 
przemysłowych, polityki przemysłowej, 
jak również poprawie otoczenia 
biznesowego.

Or. fr

Uzasadnienie

UE w swoich działaniach powinna dążyć do rygorystycznego stosowania zasady wzajemności 
w celu zagwarantowania rzeczywistej równości w dostępie do europejskiego rynku.

Poprawka 377
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania w ramach programu mogą 
służyć rozwojowi międzynarodowej 
współpracy przemysłowej, w tym dialogów 
z państwami trzecimi na temat przemysłu 
oraz regulacji. Poszczególne środki mogą 
służyć zmniejszeniu różnic pomiędzy Unią 
a innymi państwami w zakresie ram 
regulacyjnych dla produktów 
przemysłowych, polityki przemysłowej, jak 
również poprawie otoczenia biznesowego.

4. Działania w ramach programu mogą 
służyć rozwojowi międzynarodowej 
współpracy, w tym dialogów z państwami 
trzecimi na temat przemysłu oraz regulacji. 
Poszczególne środki mogą służyć 
zmniejszeniu różnic pomiędzy Unią a 
innymi państwami w zakresie ram 
regulacyjnych dla produktów, polityki 
dotyczącej przedsiębiorstw, jak również 
poprawie otoczenia biznesowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy skreślić słowo „przemysłowy”. Nie ma powodów, by ograniczać te działania do 
współpracy przemysłowej, produktów przemysłowych i polityki przemysłowej.

Poprawka 378
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja będzie wspierać środki 
mające na celu zapewnienie udziału MŚP 
w europejskim i międzynarodowym 
procesie normalizacyjnym, aby 
dostosować europejskie i międzynarodowe 
normy i wymogi do potrzeb i szczególnych 
cech MŚP oraz by ułatwić wdrażanie tych 
norm przez MŚP.

Or. en

(Zasadniczo normalizacja jest uznawana za istotne narzędzie uzyskiwania dostępu do rynków 
dzięki zwiększaniu dostępu do norm i obniżaniu ich ceny).

Poprawka 379
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Podejmuje się szczególne środki 
mające na celu zapewnienie 
sprawiedliwości w przyznawaniu 
zamówień publicznych MŚP 
funkcjonującym w Europie. Dla tego typu 
przedsiębiorstw należy zarezerwować 20% 
zamówień publicznych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Niektórzy z konkurentów UE faworyzują własne przedsiębiorstwa podczas udzielania 
zamówień publicznych. W celu ochrony miejsc pracy w Europie i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw Unia Europejska powinna zarezerwować odsetek udzielanych 
przez nią zamówień publicznych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Europie. 
Zapewniłoby to wzrost i rozwój MŚP, a tym samym zwiększyłoby ich zdolność do zmierzenia 
się z międzynarodową konkurencją na późniejszym etapie.

Poprawka 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Europejska Sieć Przedsiębiorczości

1. Komisja utrzymuje wsparcie dla 
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości 
(„sieci”), aby zapewnić zintegrowane 
usługi wsparcia przedsiębiorstw, w 
szczególności na rzecz MŚP.
Mając na uwadze uznane doświadczenie i 
kompetencje istniejących europejskich 
sieci wsparcia dla przedsiębiorstw, 
wsparcie finansowe może być udzielane 
na rzecz partnerów sieciowych w celu 
zapewnienia w szczególności:
(a) informacji i doradztwa, informacji 
zwrotnych, współpracy biznesowej i 
internacjonalizacji usług na jednolitym 
rynku i w państwach trzecich;
(b) usług w dziedzinie innowacji oraz 
transferu zarówno technologii, jak i 
wiedzy;
(c) usług sprzyjających uczestnictwu MŚP 
w programach europejskich, w tym w 
programie „Horyzont 2020” i funduszach 
strukturalnych.
2. Szczegółowe informacje na temat tych 
usług zostały przedstawione w załączniku 
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IIa.
3. Usługi świadczone przez sieć w ramach 
innych programów Unii są finansowane 
ze środków dostępnych w tych 
programach.
4. Planując przyjęcie dalszych środków 
mających na celu ulepszenie 
funkcjonowania sieci, Komisja 
uwzględnia różne struktury zarządzania 
oraz wykorzystuje metody dostępne w 
poszczególnych państwach członkowskich 
we współpracy z organizacjami 
zrzeszającymi MŚP i agencjami ds. 
innowacyjności.

Or. en

Poprawka 381
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Działania dotyczące informacji, 
doradztwa i monitorowania dla 

przedsiębiorstw
1. Komisja ułatwia dostęp organizacji 
zrzeszających MŚP do unijnych 
programów oraz podejmuje działania z 
zakresu pomocy technicznej w celu 
informowania MŚP i udzielenia im porad.
2. W celu dalszej poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
unijnych oraz ich dostępu do rynków 
Komisja utrzymuje wsparcie dla 
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, 
której działania określa się w konsultacji z 
europejskimi organizacjami 
reprezentującymi MŚP.

Or. es
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Uzasadnienie

Jednym z priorytetów powinno być zagwarantowanie wszystkim MŚP dostępu do informacji, 
doradztwa i monitorowania.

Poprawka 382
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Działania służące zwiększeniu pomocy dla 

MŚP i dostępu do usług wsparcia
1. W celu zapewnienia dalszej realizacji 
inicjatywy polegającej na upraszczaniu 
udzielania informacji i porad MŚP 
Komisja utrzymuje wsparcie dla 
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. W 
celu zapewnienia łatwiejszego 
zrozumienia zasad działania sieci przez 
MŚP oraz w celu propagowania spójnej 
pomocy sieć ściśle współpracuje z różnymi 
sieciami istniejącymi na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym.
2. Komisja wspiera również udzielanie 
pomocy MŚP przez organizacje je 
reprezentujące na szczeblu europejskim 
lub krajowym, a w szczególności działania 
mające na celu:
– wdrożenie programu,
– zapewnienie zgodności MŚP z 
prawodawstwem UE,
– ułatwienie dostępu MŚP do 
europejskich programów i finansowania,
– określenie najlepszych praktyk i 
możliwości współpracy między takimi 
organizacjami.
3. Podczas egzekwowania przepisów 
określonych w niniejszym artykule 
Komisja zwraca szczególną uwagę na 
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małe przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa oraz na spójność 
działań podejmowanych na mocy ust. 1 i 
2.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wspierać osiąganie synergii i racjonalizację środków mających na celu wspieranie 
MŚP, najlepiej z myślą o tworzeniu pojedynczych punktów kontaktowych.

Poprawka 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczny program prac 
na potrzeby realizacji programu, zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 16 ust. 2. W rocznych programach 
prac określone zostają cele, oczekiwane 
rezultaty, metody realizacji i ich kwoty 
całkowite. Zawierają one także opis 
finansowanych działań, kwoty 
przeznaczone na każde działanie oraz 
wstępny harmonogram realizacji, a także 
odpowiednie wskaźniki pozwalające 
monitorować skuteczność w uzyskiwaniu 
wyników i osiąganiu celów. W odniesieniu 
do dotacji muszą obejmować priorytety, 
podstawowe kryteria oceny oraz 
maksymalną stopę współfinansowania.

1. Komisja przyjmuje roczne programy 
prac na potrzeby realizacji programu
oddzielnie w odniesieniu do instrumentów 
finansowych i niefinansowych, zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 16 ust. 2. W rocznych programach 
prac określone zostają cele, oczekiwane 
rezultaty, metody realizacji i ich kwoty 
całkowite. Zawierają one także opis 
finansowanych działań, kwoty 
przeznaczone na każde działanie oraz 
wstępny harmonogram realizacji, profil 
płatności, najważniejsze informacje 
dotyczące instrumentów finansowych, 
takie jak poziom gwarancji i powiązanie z 
programem „Horyzont 2020”, a także 
odpowiednie wskaźniki pozwalające 
monitorować skuteczność w uzyskiwaniu 
wyników i osiąganiu celów. W odniesieniu 
do dotacji muszą obejmować priorytety, 
podstawowe kryteria oceny oraz 
maksymalną stopę współfinansowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest to, by zapewnić spójność między instrumentami finansowymi programu COSME i 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 384
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja powinna wspierać tworzenie 
w państwach członkowskich 
zintegrowanych i przyjaznych dla 
użytkownika internetowych systemów, 
które ułatwiają dostęp MŚP do wszystkich 
istotnych informacji i programów, takich 
jak procedury składania wniosków, ramy 
czasowe, regulaminy, przegląd trwających 
i zakończonych projektów oraz 
sprawozdania.

Or. en

Poprawka 385
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Program prac jest sporządzany po 
zasięgnięciu opinii organizacji 
zrzeszających zainteresowane podmioty, w 
tym organizacji reprezentujących MŚP, 
lecz również innych zainteresowanych 
podmiotów, takich jak organy 
normalizacyjne, organizacje pracy i 
organizacje zajmujące się ochroną 
środowiska.
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Or. en

Poprawka 386
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podczas sporządzania, wdrażania i 
oceniania rocznego programu 
przeprowadza się konsultacje z 
europejskimi organizacjami zrzeszającymi 
przedsiębiorców i MŚP.

Or. fr

Poprawka 387
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podczas sporządzania, wdrażania i 
oceniania rocznego programu 
przeprowadza się konsultacje z 
europejskimi organizacjami zrzeszającymi 
przedsiębiorców i MŚP.

Or. fr

Poprawka 388
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) określanie sprawdzonych rozwiązań 
i podejścia politycznego oraz prace nad ich 

(b) określanie i rozpowszechnianie 
sprawdzonych rozwiązań i podejścia 
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dalszym rozwojem; politycznego oraz prace nad ich dalszym 
rozwojem;

Or. en

Poprawka 389
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) określanie sprawdzonych rozwiązań 
i podejścia politycznego oraz prace nad ich 
dalszym rozwojem;

(b) określanie sprawdzonych rozwiązań 
i podejścia politycznego oraz prace nad ich 
dalszym rozwojem i rozpowszechnianiem;

Or. en

Poprawka 390
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przeprowadzanie ocen skutków 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
dążeniu do wyodrębnienia obszarów 
istniejącego prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź obszarów, w których 
należy przedstawić projekty nowych 
środków legislacyjnych;

(c) przeprowadzanie ocen skutków 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP oraz 
mikroprzedsiębiorstw, w dążeniu do 
wyodrębnienia obszarów istniejącego 
prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź obszarów, w których 
należy przedstawić projekty nowych 
środków legislacyjnych;

Or. fr

Poprawka 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przeprowadzanie ocen skutków 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
dążeniu do wyodrębnienia obszarów 
istniejącego prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź obszarów, w których 
należy przedstawić projekty nowych 
środków legislacyjnych;

(c) przeprowadzanie kontroli 
„przydatności” istniejącego 
prawodawstwa i ocen skutków nowych 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
dążeniu do wyodrębnienia obszarów 
istniejącego prawodawstwa wymagających 
uproszczenia oraz zapewnienia 
zmniejszenia obciążeń dla MŚP w 
obszarach, w których przedstawiane są
projekty nowych środków legislacyjnych;

Or. en

Poprawka 392
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przeprowadzanie ocen skutków 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
dążeniu do wyodrębnienia obszarów 
istniejącego prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź obszarów, w których 
należy przedstawić projekty nowych 
środków legislacyjnych;

(c) przeprowadzanie ocen skutków 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP oraz 
mikroprzedsiębiorstw, w dążeniu do 
wyodrębnienia obszarów istniejącego 
prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź obszarów, w których 
należy przedstawić projekty nowych 
środków legislacyjnych;

Or. fr

Poprawka 393
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przeprowadzanie ocen skutków 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
dążeniu do wyodrębnienia obszarów 
istniejącego prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź obszarów, w których 
należy przedstawić projekty nowych
środków legislacyjnych;

(c) przeprowadzanie ocen skutków 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
dążeniu do wyodrębnienia obszarów 
istniejącego prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź obszarów, w których 
należy przedstawić projekty nowych 
środków legislacyjnych, do czego należy 
dążyć zgodnie z zasadą „najpierw myśl na 
małą skalę” za pomocą testu MŚP, który 
obejmuje dogłębną analizę wszystkich 
możliwości w zakresie uproszczenia dla 
mikroprzedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przeprowadzanie ocen skutków 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
dążeniu do wyodrębnienia obszarów 
istniejącego prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź obszarów, w których 
należy przedstawić projekty nowych 
środków legislacyjnych;

(c) przeprowadzanie kontroli 
„przydatności” i ocen skutków nowych 
unijnych środków szczególnie istotnych 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw, 
w dążeniu do wyodrębnienia obszarów 
istniejącego prawodawstwa wymagających 
uproszczenia, bądź takich, w których 
można zastosować wyłączenia specyficzne 
dla MŚP, oraz zapewnienia 
maksymalnego zmniejszenia obciążeń dla 
MŚP w obszarach, w których należy 
przedstawić projekty nowych środków 
legislacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Kontrole „przydatności” są istotne również dlatego, że pozwalają dokonywać przeglądu 
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istniejącego prawodawstwa UE i dążyć do zminimalizowania obciążeń dla unijnych 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla MŚP.

Poprawka 395
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa 
wywierającego wpływ na 
przedsiębiorstwa, poszczególnych 
kierunków polityki przemysłowej oraz 
środków związanych z konkurencyjnością;

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa 
wywierającego wpływ na 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, 
poszczególnych kierunków polityki 
przemysłowej oraz środków związanych z 
konkurencyjnością;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach lit. d) dotyczącej oceny prawodawstwa wywierającego wpływ na przedsiębiorstwa 
należy doprecyzować to, że te dwa środki będą stosowane ze szczególnym uwzględnieniem 
MŚP, a konkretniej małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Stanowi to również 
zastosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” w praktyce.

Poprawka 396
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa 
wywierającego wpływ na 
przedsiębiorstwa, poszczególnych 
kierunków polityki przemysłowej oraz 
środków związanych z konkurencyjnością;

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa 
wywierającego wpływ na 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, kierunków polityki 
przemysłowej oraz środków związanych z 
konkurencyjnością.

Or. fr
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Poprawka 397
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa 
wywierającego wpływ na 
przedsiębiorstwa, poszczególnych 
kierunków polityki przemysłowej oraz 
środków związanych z konkurencyjnością;

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa 
wywierającego wpływ na 
przedsiębiorstwa, a zwłaszcza na MŚP, 
poszczególnych kierunków polityki 
przemysłowej oraz środków związanych z 
konkurencyjnością.

Or. en

Poprawka 398
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa 
wywierającego wpływ na 
przedsiębiorstwa, poszczególnych 
kierunków polityki przemysłowej oraz 
środków związanych z konkurencyjnością;

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa 
wywierającego wpływ na 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, kierunków polityki 
przemysłowej oraz środków związanych z 
konkurencyjnością.

Or. fr

Poprawka 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) działania następcze i ocenę 
wdrożenia programu Small Business Act i 
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podejścia „najpierw myśl na małą skalę”;

Or. fr

Poprawka 400
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki wsparcia wymienione w ust. 1 
nie muszą wchodzić w zakres rocznych 
programów prac, o których mowa w art. 
10.

2. Środki wsparcia wymienione w ust. 1 
wchodzą w zakres rocznych programów 
prac, o których mowa w art. 10.

Or. en

Poprawka 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki wsparcia wymienione w ust. 1 
nie muszą wchodzić w zakres rocznych 
programów prac, o których mowa w art. 
10.

2. Środki wsparcia wymienione w ust. 1 
nie muszą wchodzić w zakres rocznych 
programów prac, o których mowa w art.
10, a na ich realizację przeznacza się 
maksymalnie [2,5%] koperty finansowej 
programu.

Or. en

Poprawka 402
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja sporządza roczne sprawozdanie 
z monitorowania, w którym bada 
skuteczność i wydajność wspieranych 
działań pod względem realizacji 
finansowej, wyników, a ilekroć to 
możliwe, skutków. Sprawozdanie zawiera 
informacje dotyczące kwoty wydatków 
związanych z klimatem oraz wpływu 
działań przyczyniających się do 
osiągnięcia celów w zakresie zmian 
klimatu, o ile gromadzenie tych informacji 
nie stanowi nieuzasadnionego obciążenia 
administracyjnego dla MŚP.

2. Komisja sporządza roczne sprawozdanie 
z monitorowania, w którym bada 
skuteczność i wydajność wspieranych 
działań pod względem realizacji 
finansowej, wyników, a ilekroć to 
możliwe, skutków. Sprawozdanie zawiera 
informacje dotyczące kwoty wydatków 
związanych z klimatem oraz wpływu 
działań przyczyniających się do 
osiągnięcia celów w zakresie zmian 
klimatu, o ile gromadzenie tych informacji 
nie stanowi nieuzasadnionego obciążenia 
administracyjnego dla MŚP. Roczne 
sprawozdanie jest przedkładane właściwej 
komisji Parlamentu Europejskiego i 
podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 403
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie później niż w połowie 2018 r., w 
celu podjęcia decyzji o wznowieniu, 
zmianie lub zawieszeniu środków, Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny na temat 
osiągnięcia celów wszystkich działań 
wspieranych w ramach programu, pod 
względem skuteczności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej. 
Sprawozdanie z oceny dotyczy ponadto 
zakresu uproszczenia, wewnętrznej i 
zewnętrznej spójności, dalszej 
adekwatności wszystkich celów, a także 
wkładu środków w unijne priorytety na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 

3. Nie później niż w połowie 2018 r., w 
celu podjęcia decyzji o wznowieniu, 
zmianie lub zawieszeniu środków, Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny na temat 
osiągnięcia celów wszystkich działań 
wspieranych w ramach programu, pod 
względem skuteczności wykorzystania 
zasobów, stopnia dostępności wśród grup 
docelowych i europejskiej wartości 
dodanej. Sprawozdanie z oceny dotyczy 
ponadto zakresu uproszczenia, 
wewnętrznej i zewnętrznej spójności, 
dalszej adekwatności wszystkich celów, a 
także wkładu środków w unijne priorytety 
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gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Uwzględnia się także wyniki 
oceny skutków długoterminowych 
poprzednich środków.

na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Uwzględnia się także wyniki 
oceny skutków długoterminowych 
poprzednich środków.

Or. en

Poprawka 404
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Należy opracować zbiór kluczowych 
wskaźników wydajności, stanowiących 
podstawę do oceny poziomu, w jakim cele 
działań wspieranych w ramach programu 
zostały osiągnięte. Poziom ten mierzy się 
na podstawie uprzednio określonych 
punktów odniesienia odzwierciedlających 
sytuację sprzed realizacji działań.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że wskaźniki zostaną zdefiniowane przez współprawodawców w ramach 
przedmiotowego rozporządzenia, nie ma konieczności tworzenia dodatkowych wskaźników.

Poprawka 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Należy opracować zbiór kluczowych 
wskaźników wydajności, stanowiących 
podstawę do oceny poziomu, w jakim cele 
działań wspieranych w ramach programu 

5. We współpracy z ekspertami i 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, w tym organizacjami 
reprezentującymi MŚP, władzami 
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zostały osiągnięte. Poziom ten mierzy się 
na podstawie uprzednio określonych 
punktów odniesienia odzwierciedlających 
sytuację sprzed realizacji działań.

regionalnymi i pośrednikami finansowymi 
należy opracować zbiór kluczowych 
wskaźników wydajności, stanowiących 
podstawę do oceny poziomu, w jakim cele 
działań wspieranych w ramach programu 
zostały osiągnięte. Poziom ten mierzy się 
na podstawie uprzednio określonych 
punktów odniesienia odzwierciedlających 
sytuację sprzed realizacji działań.

Or. en

Poprawka 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych.

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania i będą 
ukierunkowane również na etapy 
rozpoczynania działalności i przenoszenia 
własności. Do instrumentów finansowych 
zalicza się instrument kapitałowy oraz 
instrument gwarancji pożyczkowych. 
Przydziału funduszy na różne instrumenty 
dokonuje się na podstawie popytu na 
rynku oraz z uwzględnieniem opinii 
organizacji reprezentujących MŚP, władz 
regionalnych i pośredników finansowych.

Or. en

Poprawka 407
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrumenty finansowe w ramach 1. Instrumenty finansowe w ramach 
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programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych.

programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych. Zastosowanie 
instrumentów finansowych powinno być 
możliwe w każdej fazie cyklu życia MŚP.

Or. de

Poprawka 408
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych.

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych. Podczas przydziału 
funduszy pierwszeństwo mają instrumenty 
dłużne.

Or. en

Poprawka 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
lub MŚP w dowolnej fazie cyklu życia 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
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pożyczkowych. pożyczkowych.

Or. fr

Poprawka 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych.

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP na etapie rozpoczynania 
działalności i wzrostu dostępu do 
finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych.

Or. en

Poprawka 411
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych.

1. Instrumenty finansowe w ramach 
programu będą stosowane w celu 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
rozpoczynającym działalność oraz MŚP 
zorientowanym na wzrost i konsolidację 
dostępu do finansowania. Do instrumentów 
finansowych zalicza się instrument 
kapitałowy oraz instrument gwarancji 
pożyczkowych.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 8.
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Poprawka 412
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instrument kapitałowy programu na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz MŚP, instrument kapitałowy na rzecz 
wzrostu (EFG), są wdrażane jako 
zapowiedź jednego unijnego instrumentu 
kapitałowego wspierającego wzrost 
przedsiębiorstw Unii oraz działalność 
badawczą, rozwojową i innowacyjną od 
najwcześniejszego etapu do fazy wzrostu 
finansowo wspieranego przez program 
„Horyzont 2020” oraz niniejszy program.
EFG wykorzystuje mechanizm realizacji 
instrumentu kapitałowego działalności 
badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, 
który zostanie ustanowiony w programie 
„Horyzont 2020”, zgodnie z określonymi 
poniżej warunkami.
Instrument gwarancji kredytowych (LGF) 
realizowany jest jako element jednego 
unijnego instrumentu dłużnego na rzecz 
wzrostu przedsiębiorstw UE i działalności 
badawczej, rozwojowej i innowacyjnej z 
wykorzystaniem tego samego mechanizmu 
realizacji jako zapowiedź instrumentu 
dłużnego odpowiadającego na 
zapotrzebowanie MŚP w ramach 
programu „Horyzont 2020” (RSI II), 
zgodnie z określonymi poniżej 
warunkami.
Instrument kapitałowy i instrument 
gwarancji kredytowych powinny być 
zgodne z przepisami dotyczącymi 
instrumentów finansowych zawartymi w 
rozporządzeniu finansowym i aktach 
delegowanych zastępujących przepisy 
wykonawcze oraz z bardziej 
szczegółowymi specjalnymi wymogami 
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operacyjnymi, które zostaną ustanowione 
w wytycznych Komisji.
Instrument kapitałowy i instrument 
gwarancji kredytowych uzupełniają 
instrumenty finansowe wykorzystywane 
przez państwa członkowskie na rzecz MŚP 
w ramach polityki spójności. Instrument 
kapitałowy i instrument gwarancji 
kredytowych mogą w odpowiednich 
przypadkach dopuszczać łączenie zasobów 
finansowych z zasobami państw 
członkowskich, które pragną przekazać 
część przyznanych im funduszy 
strukturalnych zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. 
a) rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych]. Dochody i zwroty 
pochodzące z Instrumentu 2 na rzecz 
Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP 
(GIF 2) w ramach Programu ramowego 
na rzecz konkurencyjności i innowacji 
przekazywane są do Programu na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
MŚP.
Instrumenty finansowe dla MŚP 
zorientowanych na wzrost są realizowane 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
unijnymi w zakresie pomocy państwa.

Or. sl

Poprawka 413
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. EFG nakierowany jest na fundusze 
oferujące kapitał wysokiego ryzyka oraz 
finansowanie typu mezzanine, takie jak 
pożyczki podporządkowane lub 
partycypacyjne, faz ekspansji i wzrostu 
przedsiębiorstw, w szczególności 
działających na skalę międzynarodową, 
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przy jednoczesnej możliwości 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
dla działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W tym drugim 
przypadku inwestycje z EFG nie mogą 
przekroczyć 20% całości unijnych 
inwestycji, z wyjątkiem finansowania 
wieloetapowego, w którego przypadku 
finansowanie z EFG i instrumentu 
kapitałowego dla działalności badawczej, 
rozwojowej i innowacyjnej będzie 
przekazywane proporcjonalnie, w oparciu 
o politykę inwestycyjną funduszy. EFG 
ma funkcjonować, unikając wykupu lub 
refinansowania przeznaczonego na 
rozwiązanie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 
progu 20%, w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.
Wsparcie ma jedną z poniższych form 
inwestycji:
(a) bezpośrednio przez Europejski 
Fundusz Inwestycyjny (EFI) lub inne 
organy, którym Komisja powierzy 
realizację; lub
(b) przez fundusze funduszy lub 
instrumenty inwestycyjne działające na 
skalę międzynarodową utworzone przez 
EFI lub inne organy, którym Komisja 
powierzy realizację, oraz inwestorów 
prywatnych lub krajowe publiczne 
instytucje finansowe;

Or. sl

Poprawka 414
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. LGF będzie obsługiwany przez EFI 
lub inne organy, którym Komisja powierzy 
realizację. Instrument ten zapewni:
(a) kontrgwarancje oraz inne rozwiązania 
w zakresie podziału ryzyka dla systemów 
gwarancyjnych;
(b) gwarancje bezpośrednie oraz inne 
rozwiązania w zakresie podziału ryzyka 
dla wszystkich innych pośredników 
finansowych spełniających kryteria 
kwalifikowalności.
LGF składa się z następujących dwóch 
działań:
działanie pierwsze – finansowanie dłużne 
poprzez pożyczki, w tym pożyczki 
podporządkowane i partycypacyjne, lub 
leasing ma na celu zmniejszenie 
szczególnych trudności, na jakie 
napotykają MŚP w dostępie do 
finansowania, czy to ze względu na 
przewidywane wysokie ryzyko, czy też na 
brak wystarczających zabezpieczeń;
działanie drugie – sekurytyzacja portfeli 
dłużnych MŚP, pozwoli na pozyskanie 
dodatkowych środków na pokrycie długu 
dla MŚP zgodnie z właściwymi 
uzgodnieniami dotyczącymi podziału 
ryzyka z docelowymi instytucjami.
Wsparcie dla tych transakcji zależy od 
tego, czy instytucja zobowiąże się 
przeznaczyć znaczną część uzyskanej 
płynności lub pozyskanego kapitału na 
pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym 
okresie. Kwota nowych środków na 
pokrycie długu jest obliczana w stosunku 
do kwoty gwarantowanego ryzyka portfela 
i negocjowana – wraz z okresem –
indywidualnie z każdą instytucją.
Z wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych, LFG 
obejmuje pożyczki z terminem 
wymagalności wynoszącym co najmniej 
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12 miesięcy. LFG umożliwia opracowanie 
sprawozdań dotyczących wspieranych 
innowacyjnych MŚP, zarówno pod kątem 
liczby, jak i wielkości pożyczek.

Or. sl

Poprawka 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrumenty finansowe dla MŚP 
zorientowanych na wzrost mogą, gdzie jest 
to stosowne, zostać połączone z innymi 
instrumentami finansowymi 
ustanowionymi przez państwa 
członkowskie i organy nimi zarządzające 
zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe 
rozporządzenie w sprawie funduszy 
strukturalnych]], oraz z dotacjami 
udzielanymi przez UE, w tym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Instrumenty finansowe dla MŚP 
zorientowanych na wzrost lub MŚP w 
dowolnej fazie cyklu życia mogą, gdzie jest 
to stosowne, zostać połączone z innymi 
instrumentami finansowymi 
ustanowionymi przez państwa 
członkowskie i organy nimi zarządzające 
zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe 
rozporządzenie w sprawie funduszy 
strukturalnych]], oraz z dotacjami 
udzielanymi przez UE, w tym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrumenty finansowe dla MŚP 
zorientowanych na wzrost mogą, gdzie jest 
to stosowne, zostać połączone z innymi 
instrumentami finansowymi 
ustanowionymi przez państwa 

2. Instrumenty finansowe dla MŚP mogą, 
gdzie jest to stosowne, zostać połączone z 
innymi instrumentami finansowymi 
ustanowionymi przez państwa 
członkowskie i organy nimi zarządzające 
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członkowskie i organy nimi zarządzające 
zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe 
rozporządzenie w sprawie funduszy 
strukturalnych]], oraz z dotacjami 
udzielanymi przez UE, w tym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe 
rozporządzenie w sprawie funduszy 
strukturalnych]], oraz z dotacjami 
udzielanymi przez UE, w tym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrumenty finansowe dla MŚP 
zorientowanych na wzrost mogą, gdzie jest 
to stosowne, zostać połączone z innymi 
instrumentami finansowymi 
ustanowionymi przez państwa 
członkowskie i organy nimi zarządzające 
zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe 
rozporządzenie w sprawie funduszy 
strukturalnych]], oraz z dotacjami 
udzielanymi przez UE, w tym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Instrumenty finansowe dla MŚP mogą, 
gdzie jest to stosowne, zostać połączone z 
innymi instrumentami finansowymi 
ustanowionymi przez państwa 
członkowskie i organy nimi zarządzające 
zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe 
rozporządzenie w sprawie funduszy 
strukturalnych]], oraz z dotacjami 
udzielanymi przez UE, w tym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instrument kapitałowy i instrument 
gwarancji kredytowych mogą uzupełniać 
instrumenty finansowe wykorzystywane 
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przez państwa członkowskie na rzecz MŚP 
w ramach polityki spójności.

Or. en

Poprawka 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Instrument kapitałowy i instrument 
gwarancji kredytowych mogą w 
odpowiednich przypadkach dopuszczać 
łączenie zasobów finansowych z zasobami 
państw członkowskich lub regionów, które 
pragną przekazać część przyznanych im 
funduszy strukturalnych zgodnie z [art. 33 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie 
funduszy strukturalnych].

Or. en

Poprawka 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Instrumenty finansowe dostępne w 
ramach programu są zarządzane w ścisłej 
koordynacji z instrumentami dłużnymi i 
kapitałowymi przewidzianymi w 
programie „Horyzont 2020”, aby stworzyć 
jeden instrument dla pośredników oraz 
umożliwić MŚP wybór programu, który 
najbardziej odpowiada ich potrzebom, w 
oparciu o wspólne źródło informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest doprecyzowanie tego, że o ile nie można oczekiwać od pośredników 
finansowych korzystania zarówno z instrumentów finansowych programu COSME, jak i 
programu Horyzont 2020”, o tyle oba programy powinny być ściśle skoordynowane, dzięki 
czemu stanowiłyby jeden instrument dla pośredników, a także pozwalałyby MŚP wybrać 
program wsparcia najbardziej odpowiadający ich potrzebom w oparciu o wspólne źródło 
informacji, np. dedykowaną unijną stronę internetową.

Poprawka 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja i państwa członkowskie 
przedsiębiorą odpowiednie środki mające 
na celu rozpowszechnianie wśród MŚP i 
pośredników informacji dotyczących 
dostępnych instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Instrumenty finansowe adresowane do 
MŚP są realizowane zgodnie z 
odpowiednimi przepisami unijnymi w 
zakresie pomocy państwa. Warunki 
jakiegokolwiek wyłączenia instrumentów 
finansowych z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa wyraźnie 
określa się w wytycznych i poradnikach 
dotyczących programu.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedur i ułatwienia dostępu do programu COSME warunki 
jakiegokolwiek wyłączenia instrumentów finansowych z zakresu przepisów dotyczących 
pomocy państwa (np. próg de minimis lub warunki umowne) należy wyraźnie określić w 
wytycznych i poradnikach dotyczących programu COSME.

Poprawka 423
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Należy dopilnować tego, by informacje 
dotyczące dostępności instrumentów 
finansowych trafiały aż na szczeble 
lokalne. Procedura stosowania 
instrumentów finansowych jest taka sama 
we wszystkich państwach członkowskich, 
a ponadto podlega uproszczeniu i jest 
podawana do wiadomości publicznej.

Or. it

Poprawka 424
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja sporządza projekty 
obowiązkowych umów z pośrednikami 
finansowymi, na mocy których wprowadza 
się obowiązek publikowania informacji o 
istnieniu tych instrumentów.

Or. it

Uzasadnienie

Informacje dotyczące finansowania udzielanego przez Komisję muszą być odpowiednio 
rozpowszechniane, a opinia publiczna musi wiedzieć o istnieniu tego finansowania.
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Poprawka 425
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Należy umożliwić łączenie 
instrumentów finansowych wspieranych 
przez UE z finansowaniem krajowym i 
regionalnym, a także wykorzystywanie 
funduszy strukturalnych jako gwarancji 
finansowej.

Or. it

Uzasadnienie

W kontekście potrzeb MŚP w zakresie dostępu do kredytowania należy zapewnić możliwość 
korzystania ze wszystkich dostępnych instrumentów finansowych.

Poprawka 426
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d. Należy umożliwić stosowanie 
instrumentów finansowych w połączeniu z 
innymi funduszami UE, a w szczególności 
z funduszami strukturalnymi.

Or. it

Poprawka 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu

1. Instrument kapitałowy programu na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz MŚP, instrument kapitałowy na rzecz
wzrostu (EFG), są wdrażane jako 
zapowiedź jednego unijnego instrumentu 
kapitałowego wspierającego wzrost 
przedsiębiorstw UE oraz działalność 
badawczą, rozwojową i innowacyjną od 
najwcześniejszego etapu do fazy wzrostu 
finansowo wspieranego przez program 
„Horyzont 2020” oraz niniejszy program 
za pośrednictwem współzależnych 
instrumentów.
2. EFG nakierowany jest na fundusze 
oferujące kapitał wysokiego ryzyka oraz 
finansowanie typu mezzanine, takie jak 
pożyczki podporządkowane lub 
partycypacyjne, faz ekspansji i wzrostu 
przedsiębiorstw, w szczególności 
działających na skalę międzynarodową, 
przy jednoczesnej możliwości 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
dla działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W tym drugim 
przypadku inwestycje z EFG nie mogą 
przekroczyć 20% całości inwestycji UE, z 
wyjątkiem finansowania wieloetapowego, 
w którego przypadku finansowanie z EFG 
i instrumentu kapitałowego dla 
działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej będzie przekazywane 
proporcjonalnie, w oparciu o politykę 
inwestycyjną funduszy. EFG ma 
funkcjonować, unikając wykupu lub 
refinansowania przeznaczonego na 
rozwiązanie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 
progu 20%, w świetle zmieniających się 
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warunków rynkowych.
3. Wsparcie ma jedną z poniższych form 
inwestycji:
(a) bezpośrednio przez Europejski 
Fundusz Inwestycyjny (EFI) lub inne 
organy, którym Komisja powierzy 
realizację; lub
(b) przez fundusze funduszy lub 
instrumenty inwestycyjne działające na 
skalę międzynarodową utworzone przez 
EFI lub inne organy, którym Komisja 
powierzy realizację, oraz inwestorów 
prywatnych lub krajowe publiczne 
instytucje finansowe.

Or. en

Poprawka 428
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Instrument gwarancji pożyczkowych

1. Instrument gwarancji pożyczkowych 
(LGF) zapewnia:
(a) kontrgwarancje oraz inne rozwiązania 
w zakresie podziału ryzyka dla systemów 
gwarancyjnych;
(b) gwarancje bezpośrednie oraz inne 
rozwiązania w zakresie podziału ryzyka 
dla wszystkich innych pośredników 
finansowych spełniających kryteria 
kwalifikowalności.
2. LGF jest realizowany z wykorzystaniem 
tego samego mechanizmu realizacji jako 
zapowiedź instrumentu dłużnego 
odpowiadającego na zapotrzebowanie 
MŚP w ramach programu „Horyzont 
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2020”. LGF obejmuje:
(a) finansowanie dłużne poprzez pożyczki, 
w tym pożyczki podporządkowane i 
partycypacyjne, lub leasing, co ma na celu 
zmniejszenie szczególnych trudności, na 
jakie napotykają MŚP w dostępie do 
finansowania, czy to ze względu na 
przewidywane wysokie ryzyko, czy też na 
brak wystarczających zabezpieczeń;
(b) sekurytyzację portfeli dłużnych MŚP, 
która pozwoli na pozyskanie dodatkowych 
środków na pokrycie długu dla MŚP 
zgodnie z właściwymi uzgodnieniami 
dotyczącymi podziału ryzyka z docelowymi 
instytucjami. Wsparcie dla tych transakcji 
zależy od tego, czy instytucja zobowiąże się 
przeznaczyć znaczną część uzyskanej 
płynności lub pozyskanego kapitału na 
pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym 
okresie. Kwota nowych środków na 
pokrycie długu jest obliczana w stosunku 
do kwoty gwarantowanego ryzyka portfela 
i negocjowana – wraz z okresem –
indywidualnie z każdą instytucją.
(c) LFG obejmuje pożyczki do wysokości 
1 000 000 EUR i z terminem 
wymagalności wynoszącym co najmniej 
12 miesięcy, z wyjątkiem pożyczek w 
ramach sekurytyzowanych portfeli 
dłużnych. LFG umożliwia opracowanie 
sprawozdań dotyczących wspieranych 
innowacyjnych MŚP, zarówno pod kątem 
liczby, jak i wielkości pożyczek.

Or. en

Poprawka 429
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu 
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(EFG)
1. Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu 
(EFG) jest ukierunkowany na fundusze 
zapewniające: kapitał wysokiego ryzyka 
oraz finansowanie typu mezzanine, takie 
jak pożyczki podporządkowane lub
partycypacyjne, faz ekspansji i wzrostu 
przedsiębiorstw, w szczególności 
działających na skalę międzynarodową, 
przy jednoczesnej możliwości 
inwestowania w fundusze znajdujące się 
we wczesnej fazie rozwoju w połączeniu z 
instrumentem kapitałowym dla 
działalności badawczej i innowacyjnej w 
ramach programu „Horyzont 2020”, oraz 
zapewniające instrumenty 
współinwestowania dla aniołów biznesu.
W tym przypadku inwestowania w fazach 
początkowych inwestycje z EFG nie mogą 
przekroczyć 20% całości inwestycji Unii, z 
wyjątkiem finansowania wieloetapowego i 
funduszy funduszy, w przypadku których 
finansowanie z EFG i instrumentu 
kapitałowego dla działalności badawczej i 
innowacyjnej będzie przekazywane 
proporcjonalnie, w oparciu o politykę 
inwestycyjną funduszy. Komisja unika 
wykupu lub refinansowania 
przeznaczonego na rozwiązanie nabytego 
przedsiębiorstwa. Komisja może 
zdecydować o zmianie progu 20%, w 
świetle zmieniających się warunków 
rynkowych.
2. Instrument kapitałowy programu, EFG, 
jest wdrażany jako zapowiedź jednego 
unijnego instrumentu kapitałowego 
wspierającego wzrost przedsiębiorstw Unii 
oraz działalność badawczą i innowacyjną 
od najwcześniejszego etapu do fazy 
wzrostu finansowo wspieranego przez 
program „Horyzont 2020” oraz niniejszy 
program.
W przypadku EFG wykorzystuje się ten 
sam mechanizm realizacji co przypadku 
instrumentu kapitałowego na rzecz 
działalności badawczej i innowacyjnej, 
który zostanie ustanowiony w programie 
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„Horyzont 2020”.
3. Wsparcie z EFG ma jedną z poniższych 
form inwestycji:
(a) bezpośrednio przez Europejski 
Fundusz Inwestycyjny (EFI) lub inne 
organy, którym Komisja powierzy 
realizację; lub
(b) przez publiczne lub prywatne fundusze 
funduszy lub instrumenty inwestycyjne 
działające na skalę międzynarodową 
utworzone przez EFI lub inne organy, 
którym Komisja powierzy realizację, oraz 
inwestorów prywatnych lub publiczne 
instytucje finansowe.
4. EFG służy do inwestowania w 
pośredniczące fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka inwestujące w 
MŚP, zwykle na etapie ich ekspansji i 
wzrostu. Inwestycje prowadzone za 
pomocą EFG są długoterminowe, tj. 
obejmują zwykle pozycje w funduszach 
kapitału podwyższonego ryzyka na okres 
od 5 do 15 lat. W każdym razie okres 
trwania inwestycji prowadzonych z 
użyciem EFG nie może przekroczyć 20 lat, 
począwszy od podpisania porozumienia 
między Komisją a organem, któremu 
powierzono realizację.

Or. fr

Poprawka 430
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14b
Fundusz obejmujący fundusze kapitału 

wysokiego ryzyka
W świetle bardzo trudnej sytuacji 
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europejskiego rynku wysokiego ryzyka i ze 
względu na naglące okoliczności należy 
umożliwić przeprowadzenie przed 
kolejnym okresem budżetowym (2014–
2020) projektu pilotażowego dotyczącego 
funduszu obejmującego fundusze kapitału 
wysokiego ryzyka, finansowanego w części 
ze środków wspólnotowych, które nie 
zostały wykorzystane, a w części przez 
innych inwestorów.

Or. fr

Uzasadnienie

Kapitał wysokiego ryzyka stanowi ważne źródło finansowania dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i szybko rosnących europejskich MŚP, którym 
bardzo trudno jest uzyskać dostęp do finansowania ze strony banków. Utworzenie w ramach 
projektu pilotażowego funduszu obejmującego fundusze kapitału wysokiego ryzyka, a tym 
samym umożliwienie zmaksymalizowania efektu dźwigni wspólnotowego budżetu, pomogłoby 
zwalczyć kryzys. Dzięki temu UE dysponowałaby instrumentem finansowym, który byłby w 
gotowości operacyjnej przed rozpoczęciem kolejnego okresu programowania finansowego 
(2014–2020).

Poprawka 431
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet, który 
zasięga opinii zainteresowanych 
podmiotów. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

Or. fr

Poprawka 432
Kent Johansson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W 
składzie komitetu propaguje się 
równowagę pod względem reprezentacji 
kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu zastosowanie ma art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu zastosowanie ma art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 
W przypadku niewydania opinii przez 
komitet Komisja nie przyjmuje projektu 
aktu wykonawczego i zastosowanie ma 
art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Sugerowany zapis oznaczałby, że proponowany roczny program prac nie mógłby zostać 
przyjęty w sytuacji niewydania opinii (tj. w przypadku, gdy przeciw niemu opowie się 
mniejszość blokująca). W takich okolicznościach Komisja musiałaby zmienić swój wniosek 
lub przekazać go do komitetu odwoławczego.

Poprawka 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
dotyczące szczegółowych zmian 
poszczególnych działań określonych w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z art. 18, jeżeli 
wymagają tego zmiany zachodzące na 
rynkach gospodarczych lub zgodnie z 
wynikami osiągniętymi dzięki 
instrumentowi gwarancji kredytowych 
(LGF) programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji oraz 
instrumentowi podziału ryzyka siódmego 
programu ramowego na rzecz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka.

2. W odniesieniu do instrumentów 
finansowych Komisja przyjmuje – zgodnie 
z art. 18 – akty delegowane dotyczące 
szczegółowych zmian w udziale inwestycji 
realizowanych w ramach EFG we 
wszystkich inwestycjach UE w fundusze 
kapitału wysokiego ryzyka na wczesnym 
etapie oraz w budowie sekurytyzowanych 
portfeli dłużnych.

Or. en

Poprawka 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy jest to uzasadnione 
szczególnie pilną potrzebą, taką jak 
szybko zmieniające się warunki 
gospodarcze, do aktów delegowanych 
przyjmowanych na podstawie niniejszego 
artykułu ma zastosowanie procedura 
określona w art. 19 niniejszego 
rozporządzenia

skreślony

Or. en

Poprawka 436
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Tryb pilny
1. Akty delegowane przyjęte w trybie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie i mają zastosowanie dopóki 
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie 
z ust. 2. Przekazując akt delegowany 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
podaje się powody zastosowania trybu 
pilnego.
2. Parlament Europejski albo Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 18 ust. 5. W takim 
przypadku Komisja uchyla akt 
niezwłocznie po doręczeniu przez 
Parlament Europejski lub Radę decyzji o 
sprzeciwie.

Or. en

Poprawka 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Tryb pilny
1. Akty delegowane przyjęte w trybie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie i mają zastosowanie dopóki 
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie 
z ust. 2. Przekazując akt delegowany 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
podaje się powody zastosowania trybu 
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pilnego.
2. Parlament Europejski albo Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 18 ust. 5. W takim 
przypadku Komisja uchyla akt 
niezwłocznie po doręczeniu przez 
Parlament Europejski lub Radę decyzji o 
sprzeciwie.

Or. en
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Poprawka 438
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel ogólny – punkt 1 – Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki

Tekst proponowany przez Komisję

Cel ogólny: 1. Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze 
turystyki

Wskaźnik skutku Bieżąca sytuacja Cel długoterminowy i cel pośredni (do 2020 
r.)

Wzrost konkurencyjności przemysłu 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Roczny wzrost 1% oraz wzrost 5% w 2015 r.

2009: -3,1%

Zmiana obciążeń administracyjnych dla MŚP 
(liczba dni potrzebnych do rejestracji nowego 
przedsiębiorstwa)

Liczba dni wymaganych do założenia nowego MŚP: 7 
dni roboczych

Zmniejszenie liczby dni wymaganych do założenia 
nowego MŚP: 3 dni robocze w 2020 r.

Wzrost produkcji sektora wytwórczego UE w 
branżach ekologicznych (% zmian w stosunku 
do poprzedniego roku)

Roczny wzrost 6–7% w ostatnich latach Roczny wzrost średnio o 8% w następnej dekadzie; cel 
do 2015 r. to wzrost produkcji o 50%

Poprawka Parlamentu

Cel ogólny: 1. Wzmocnienie trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP
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Wskaźnik skutku Bieżąca sytuacja Cel długoterminowy i cel pośredni (do 2020 r.)
Wzrost konkurencyjności MŚP w Unii 
Europejskiej w porównaniu z konkurencyjnością 
MŚP głównych konkurentów (większy wzrost 
konkurencyjności przemysłu UE w porównaniu z 
głównymi konkurentami)

2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Roczny wzrost 1%

Zmiana obciążeń administracyjnych i 
regulacyjnych dla MŚP (liczba dni i koszty 
potrzebne do rejestracji nowego przedsiębiorstwa, 
czas potrzebny na uzyskanie koncesji i zezwoleń 
na podjęcie i prowadzenie konkretnej 
działalności przedsiębiorstwa)

Liczba dni wymaganych do założenia nowego MŚP w 
2011 r.: 6,5 dnia roboczego

Zmniejszenie liczby dni wymaganych do założenia 
nowego MŚP do trzech dni roboczych.

Koszt założenia firmy: 379 EUR. Zmniejszenie kosztów założenia firmy do 100 EUR.1

Liczba państw członkowskich, które zrealizowały cel 
programu Small Business Act dotyczący ograniczenia 
do jednego miesiąca czasu potrzebnego na uzyskanie 
koncesji i zezwoleń (w tym zezwoleń środowiskowych) 
na podjęcie konkretnej działalności przedsiębiorstwa: 2

Liczba państw członkowskich, które zrealizowały cel 
programu Small Business Act dotyczący ograniczenia 
do jednego miesiąca czasu potrzebnego na uzyskanie 
koncesji i zezwoleń (w tym zezwoleń środowiskowych) 
na podjęcie konkretnej działalności przedsiębiorstwa: 
242

Liczba państw członkowskich, w których istnieje 
pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność, pozwalający 
przedsiębiorcom na zrealizowanie wszystkich 
niezbędnych procedur (dotyczących np. rejestracji, 
podatku, VAT i ubezpieczenia społecznego) za 
pośrednictwem jednego punktu kontaktowego w postaci 
fizycznej (biuro), wirtualnej (internet) lub w obu 
postaciach w 2009 r.: 18

Zwiększenie liczby państw członkowskich, w których 
istnieje pojedynczy punkt kontaktowy dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających działalność do 283

Energochłonność przemysłu UE (końcowe 
zużycie energii/WDB; dla UE-23)

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: dane do uzupełnienia

Wydajność materiałowa (WDB/bezpośrednie 
zużycie materiałów w tonach; dla UE-27)

2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 2007: 
0,30

2020: dane do uzupełnienia
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Odsetek unijnych MŚP oferujących ekologiczne 
produkty i usługi

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dnia 31 maja 
2011 r. zawierały wezwanie do państw członkowskich 
„do zmniejszenia czasu potrzebnego na rozpoczęcie 
działalności w przypadku nowych przedsiębiorstw do 3 
dni oraz obniżenia powiązanych kosztów do 100 EUR 
do 2012 r.”.
2 W przeglądzie programu Small Business Act 
zwrócono się do państw członkowskich o ograniczenie 
do końca 2013 r. do jednego miesiąca czasu 
potrzebnego na uzyskanie koncesji i zezwoleń (w tym 
zezwoleń środowiskowych) na podjęcie konkretnej 
działalności przedsiębiorstwa. 24 państwa członkowskie 
ograniczyły już ten czas do 3 miesięcy.
3 Zgodnie z konkluzjami Rady z wiosennego szczytu w 
2006 r. wszystkie państwa członkowskie muszą 
dysponować pojedynczym punktem kontaktowym lub 
równoważnym rozwiązaniem umożliwiającym 
załatwienie wszystkich formalności niezbędnych do
założenia firmy w jednym miejscu.

Or. en

Poprawka 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel ogólny – punkt 1 – Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki

Tekst proponowany przez Komisję

Cel ogólny: 1. Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze 
turystyki

Wskaźnik skutku Bieżąca sytuacja Cel długoterminowy i cel pośredni (do 2020 
r.)

Wzrost konkurencyjności przemysłu 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Roczny wzrost 1% oraz wzrost 5% w 2015 r.
Zmiana obciążeń administracyjnych dla 
MŚP (liczba dni potrzebnych do 
rejestracji nowego przedsiębiorstwa)

2009: -3,1% Liczba dni wymaganych do 
założenia nowego MŚP: 7 dni roboczych

Zmniejszenie liczby dni wymaganych do 
założenia nowego MŚP: 3 dni robocze w 
2020 r. 

Wzrost produkcji sektora wytwórczego 
UE w branżach ekologicznych (% 
zmian w stosunku do poprzedniego 
roku)

Roczny wzrost 6–7% w ostatnich latach Roczny wzrost średnio o 8% w następnej 
dekadzie; cel do 2015 r. to wzrost produkcji o 
50%

Poprawka Parlamentu

Cel ogólny: 1. Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze 
turystyki

Wskaźnik skutku Bieżąca sytuacja Cel długoterminowy i cel pośredni (do 2020 r.)
Wzrost konkurencyjności przemysłu 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Roczny wzrost 1% oraz wzrost 5% w 2015 r.
Zmiana obciążeń administracyjnych dla 2009: -3,1% Liczba dni wymaganych do Zmniejszenie liczby dni wymaganych do 
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MŚP (liczba dni potrzebnych do 
rejestracji nowego przedsiębiorstwa i 
koszty)

założenia nowego MŚP: 7 dni roboczych założenia nowego MŚP: 3 dni robocze w 2020 
r. Koszty: poniżej średniego wysokiego 
dochodu zgodnie z OECD

Wzrost produkcji sektora wytwórczego 
UE w branżach ekologicznych (% zmian 
w stosunku do poprzedniego roku)

Roczny wzrost 6–7% w ostatnich latach Roczny wzrost średnio o 8% w następnej 
dekadzie; cel do 2015 r. to wzrost produkcji o 
50%

Or. en

Poprawka 440
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w 
sektorze turystyki – Działania służące poprawie konkurencyjności

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Działania służące poprawie 
konkurencyjności 
Liczba przyjętych środków służących Program uproszczeń autorstwa Komisji został Około 7 działań upraszczających rocznie.
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uproszczeniu uaktualniony w roku 2010 i w 2012 r. ma 
zmniejszyć biurokrację o 25%. Od roku 2010 
przyjmowano po pięć działań upraszczających 
rocznie.

Liczba kontroli „przydatności” 
badających jakość i wartość dodaną 
działań

W 2010 r. z udziałem zainteresowanych stron 
rozpoczęto cztery kontrole „przydatności” 
w dziedzinie polityki środowiska, transportu, 
zatrudnienia i przemysłu. Opinie zwrotne 
zawierały uwagi dotyczące prawodawstwa oraz 
wartości dodanej działań.

Podejście polegające na pozyskiwaniu opinii 
zwrotnych w ramach kontroli „przydatności” 
zostanie rozszerzone na inne kierunki polityki, 
a uproszczenia wpłyną pozytywnie na 
przemysł. Przewiduje się do dwunastu kontroli 
„przydatności”, służących lepszemu 
stanowieniu prawa.

Poziom przyjmowania przez 
przedsiębiorstwa europejskich zasad w 
zakresie zrównoważonej produkcji i 
narzędzi produkcyjnych, w tym EMAS, 
ekoetykiety i projektowania 
ekologicznego

Około 35 000 certyfikatów ISO 14001 EMS i 
4500 rejestracji EMAS, 18 000 pozwoleń na 
ekoetykietę UE

Znaczna liczba przedsiębiorstw monitoruje 
swoje wyniki, stosuje systemy zarządzania 
środowiskiem i osiąga poprawę w zakresie 
wydajności zasobów i efektów działalności 
środowiskowej. Znaczną część produkcji 
stanowią produkty zasobooszczędne i 
przyjazne dla środowiska.

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Działania służące poprawie 
konkurencyjności 
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Liczba przyjętych środków służących 
uproszczeniu 

Program uproszczeń autorstwa Komisji został 
uaktualniony w roku 2010 i w 2012 r. ma 
zmniejszyć biurokrację o 25%. Od roku 2010 
przyjmowano po pięć działań upraszczających 
rocznie.

Około 7 działań upraszczających rocznie.

Liczba kontroli „przydatności” 
badających jakość i wartość dodaną 
działań

W 2010 r. z udziałem zainteresowanych stron 
rozpoczęto cztery kontrole „przydatności” 
w dziedzinie polityki środowiska, transportu, 
zatrudnienia i przemysłu. Opinie zwrotne 
zawierały uwagi dotyczące prawodawstwa oraz 
wartości dodanej działań.

Podejście polegające na pozyskiwaniu opinii 
zwrotnych w ramach kontroli „przydatności” 
zostanie rozszerzone na inne kierunki polityki, 
a uproszczenia wpłyną pozytywnie na 
przemysł. Przewiduje się do dwunastu kontroli 
„przydatności”, służących lepszemu 
stanowieniu prawa.

Poziom przyjmowania przez 
przedsiębiorstwa europejskich zasad w 
zakresie zrównoważonej produkcji i 
narzędzi produkcyjnych, w tym EMAS, 
ekoetykiety i projektowania 
ekologicznego

Około 35 000 certyfikatów ISO 14001 EMS i 
4500 rejestracji EMAS, 18 000 pozwoleń na 
ekoetykietę UE

Znaczna liczba przedsiębiorstw monitoruje 
swoje wyniki, stosuje systemy zarządzania 
środowiskiem i system informatyczne oraz 
osiąga poprawę w zakresie wydajności 
zasobów i efektów działalności środowiskowej. 
Znaczną część produkcji stanowią produkty 
zasobooszczędne i przyjazne dla środowiska.

Poziom przyjmowania przez 
przedsiębiorstwa nowych technologii

Or. ro

Poprawka 441
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w 
sektorze turystyki – Opracowanie polityki dotyczącej MŚP

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Opracowanie polityki dotyczącej MŚP
Liczba państw członkowskich 
stosujących test MŚP

Liczba państw członkowskich stosujących test 
MŚP: 15 państw członkowskich

Liczba państw członkowskich stosujących test 
MŚP: 21 państw członkowskich

Wzmożona ogólnounijna promocja 
Europejskich Nagród Przedsiębiorczości 
obejmująca publikacje/wzmianki w 
mediach we wszystkich państwach 
członkowskich

Liczba publikacji/wzmianek w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich: 60 w 
2010 r.

Liczba publikacji/wzmianek w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich: 80

Skrócenie czasu zakładania firmy oraz 
uproszczenie tego procesu

Skrócenie czasu zakładania firmy: 7 dni 
roboczych

Skrócenie czasu zakładania firmy: 5 dni
roboczych

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki
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Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Opracowanie polityki dotyczącej MŚP
Liczba państw członkowskich 
stosujących test MŚP

Liczba państw członkowskich stosujących test 
MŚP: 15 państw członkowskich

Liczba państw członkowskich stosujących test 
MŚP: 21 państw członkowskich

Wzmożona ogólnounijna promocja 
Europejskich Nagród Przedsiębiorczości 
obejmująca publikacje/wzmianki w 
mediach we wszystkich państwach 
członkowskich

Liczba publikacji/wzmianek w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich: 60 w 
2010 r.

Liczba publikacji/wzmianek w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich: 80

Skrócenie czasu zakładania firmy oraz 
uproszczenie tego procesu

Skrócenie czasu zakładania firmy: 7 dni 
roboczych

Skrócenie czasu zakładania firmy: 3 dni 
robocze do 2020 r.

Or. it

Poprawka 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w 
sektorze turystyki – Opracowanie polityki dotyczącej MŚP

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw 
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unijnych, w tym w sektorze turystyki
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Opracowanie polityki dotyczącej MŚP
Liczba państw członkowskich stosujących 
test MŚP

Liczba państw członkowskich stosujących 
test MŚP: 15 państw członkowskich

Liczba państw członkowskich stosujących 
test MŚP: 21 państw członkowskich

Wzmożona ogólnounijna promocja 
Europejskich Nagród Przedsiębiorczości 
obejmująca publikacje/wzmianki w 
mediach we wszystkich państwach 
członkowskich

Liczba publikacji/wzmianek w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich: 60 
w 2010 r.

Liczba publikacji/wzmianek w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich: 80

Skrócenie czasu zakładania firmy oraz 
uproszczenie tego procesu

Skrócenie czasu zakładania firmy: 7 dni 
roboczych

Skrócenie czasu zakładania firmy: 5 dni
roboczych

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych, w 
szczególności MŚP

Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Opracowanie polityki dotyczącej MŚP
Liczba państw członkowskich 
stosujących test MŚP

Liczba państw członkowskich stosujących 
test MŚP: 15 państw członkowskich

Liczba państw członkowskich stosujących 
test MŚP: 23 państwa członkowskie

Wzmożona ogólnounijna promocja 
Europejskich Nagród 
Przedsiębiorczości obejmująca 

Liczba publikacji/wzmianek w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich: 60 w 
2010 r.

Liczba publikacji/wzmianek w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich: 80
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publikacje/wzmianki w mediach we 
wszystkich państwach członkowskich
Skrócenie czasu zakładania firmy oraz 
uproszczenie tego procesu

Skrócenie czasu zakładania firmy: 7 dni 
roboczych

Skrócenie czasu zakładania firmy: 4 dni
robocze

Or. en

Poprawka 443
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w 
sektorze turystyki – Turystyka

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Turystyka
Liczba wniosków o finansowanie Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy 

wszystkich zaproszeń do składania wniosków) 
łącznie: około 75 rocznie (średnia za rok 
2011)

Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy 
wszystkich zaproszeń do składania wniosków) 
łącznie: ponad 100 rocznie
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Odsetek MŚP (oraz tendencja) we 
wnioskach o możliwości finansowania 
związane z turystyką

Jak dotąd bezpośrednio do MŚP nie 
skierowano żadnych zaproszeń do składania 
wniosków

30% zaproszeń do składania wniosków 
kierowanych bezpośrednio do MŚP

Liczba podmiotów uzyskujących 
Europejski Znak Jakości w Turystyce

Jak dotąd żaden podmiot nie uzyskał 
europejskiego znaku jakości w turystyce 
(działanie w toku)

Zakres pokrycia 50% systemów oceny 
kwalifikujących się do uczestnictwa w 
programie europejskiego znaku jakości w 
turystyce

Liczba kierunków turystycznych 
przyjmujących modele rozwoju 
zrównoważonej turystyki promowane 
przez modelowe ośrodki turystyczne 
Europy

Łączna liczba modelowych ośrodków 
turystycznych Europy wynosi 98 (średnio 20 
rocznie – w 2007: 10, w 2008: 20, w 2009: 22, 
w 2010: 25, w 2011: 21)

200 i więcej kierunków turystycznych 
przyjmujących modele rozwoju 
zrównoważonej turystyki promowane przez 
modelowe ośrodki turystyczne Europy (do 30 
rocznie).

Poprawka Parlamentu

skreślony skreślony skreślony

Or. it

Poprawka 444
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w 
sektorze turystyki – Turystyka

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Turystyka
Liczba wniosków o finansowanie Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy wszystkich 

zaproszeń do składania wniosków) łącznie: około 
75 rocznie (średnia za rok 2011)

Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy wszystkich 
zaproszeń do składania wniosków) łącznie: ponad 100 
rocznie 

Odsetek MŚP (oraz tendencja) we wnioskach 
o możliwości finansowania związane z turystyką

Jak dotąd bezpośrednio do MŚP nie skierowano żadnych 
zaproszeń do składania wniosków

30% zaproszeń do składania wniosków kierowanych 
bezpośrednio do MŚP

Liczba podmiotów uzyskujących Europejski Znak 
Jakości w Turystyce

Jak dotąd żaden podmiot nie uzyskał europejskiego 
znaku jakości w turystyce (działanie w toku)

Zakres pokrycia 50% systemów oceny kwalifikujących 
się do uczestnictwa w programie europejskiego znaku 
jakości w turystyce

Liczba kierunków turystycznych przyjmujących 
modele rozwoju zrównoważonej turystyki 
promowane przez modelowe ośrodki turystyczne 
Europy

Łączna liczba modelowych ośrodków turystycznych 
Europy wynosi 98 (średnio 20 rocznie – w 2007: 10, 
w 2008: 20, w 2009: 22, w 2010: 25, w 2011: 21) 

200 i więcej kierunków turystycznych przyjmujących 
modele rozwoju zrównoważonej turystyki promowane 
przez modelowe ośrodki turystyczne Europy (do 30 
rocznie).

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki
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Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Turystyka i dziedzictwo kulturowe
Liczba wniosków o finansowanie Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy wszystkich 

zaproszeń do składania wniosków) łącznie: około 
75 rocznie (średnia za rok 2011)

Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy wszystkich 
zaproszeń do składania wniosków) łącznie: ponad 100 
rocznie 

Odsetek MŚP (oraz tendencja) we wnioskach 
o możliwości finansowania związane z turystyką, 
w tym projektów związanych z ochroną, 
odtwarzaniem i promowaniem dziedzictwa 
kulturowego

Jak dotąd bezpośrednio do MŚP nie skierowano 
żadnych zaproszeń do składania wniosków

30% zaproszeń do składania wniosków kierowanych 
bezpośrednio do MŚP

Liczba podmiotów uzyskujących Europejski 
Znak Jakości w Turystyce

Jak dotąd żaden podmiot nie uzyskał europejskiego 
znaku jakości w turystyce (działanie w toku)

Zakres pokrycia 50% systemów oceny kwalifikujących 
się do uczestnictwa w programie europejskiego znaku 
jakości w turystyce

Liczba kierunków turystycznych przyjmujących 
modele rozwoju zrównoważonej turystyki
promowane przez modelowe ośrodki turystyczne 
Europy

Łączna liczba modelowych ośrodków turystycznych 
Europy wynosi 98 (średnio 20 rocznie – w 2007: 10, 
w 2008: 20, w 2009: 22, w 2010: 25, w 2011: 21) 

200 i więcej kierunków turystycznych przyjmujących 
modele rozwoju zrównoważonej turystyki promowane 
przez modelowe ośrodki turystyczne Europy (do 30 
rocznie).

Or. en

Poprawka 445
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w 
sektorze turystyki – Turystyka

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Turystyka
Liczba wniosków o finansowanie Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy 

wszystkich zaproszeń do składania wniosków) 
łącznie: około 75 rocznie (średnia za rok 2011)

Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy 
wszystkich zaproszeń do składania wniosków) 
łącznie: ponad 100 rocznie 

Odsetek MŚP (oraz tendencja) we 
wnioskach o możliwości finansowania 
związane z turystyką

Jak dotąd bezpośrednio do MŚP nie 
skierowano żadnych zaproszeń do składania 
wniosków

30% zaproszeń do składania wniosków 
kierowanych bezpośrednio do MŚP

Liczba podmiotów uzyskujących 
Europejski Znak Jakości w Turystyce

Jak dotąd żaden podmiot nie uzyskał 
europejskiego znaku jakości w turystyce 
(działanie w toku)

Zakres pokrycia 50% systemów oceny 
kwalifikujących się do uczestnictwa w 
programie europejskiego znaku jakości w 
turystyce

Liczba kierunków turystycznych 
przyjmujących modele rozwoju 
zrównoważonej turystyki promowane 
przez modelowe ośrodki turystyczne 
Europy

 Łączna liczba modelowych ośrodków 
turystycznych Europy wynosi 98 (średnio 20 
rocznie – w 2007: 10, w 2008: 20, w 2009: 22, 
w 2010: 25, w 2011: 21) 

200 i więcej kierunków turystycznych 
przyjmujących modele rozwoju 
zrównoważonej turystyki promowane przez 
modelowe ośrodki turystyczne Europy (do 30 
rocznie).
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Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, 
w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Turystyka
Liczba wniosków o finansowanie Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy 

wszystkich zaproszeń do składania wniosków) 
łącznie: około 75 rocznie (średnia za rok 2011)

Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy 
wszystkich zaproszeń do składania wniosków) 
łącznie: ponad 100 rocznie 

Odsetek MŚP (oraz tendencja) we 
wnioskach o możliwości finansowania 
związane z turystyką

Jak dotąd bezpośrednio do MŚP nie 
skierowano żadnych zaproszeń do składania 
wniosków

30% zaproszeń do składania wniosków 
kierowanych bezpośrednio do MŚP

Liczba podmiotów uzyskujących 
Europejski Znak Jakości w Turystyce

Jak dotąd żaden podmiot nie uzyskał 
europejskiego znaku jakości w turystyce 
(działanie w toku)

Zakres pokrycia 50% systemów oceny 
kwalifikujących się do uczestnictwa w 
programie europejskiego znaku jakości w 
turystyce

Liczba kierunków turystycznych 
przyjmujących modele rozwoju 
zrównoważonej turystyki promowane 
przez modelowe ośrodki turystyczne 
Europy i przez europejską sieć regionów 
na rzecz zrównoważonej i 
konkurencyjnej turystyki

 Łączna liczba modelowych ośrodków 
turystycznych Europy wynosi 98 (średnio 20 
rocznie – w 2007: 10, w 2008: 20, w 2009: 22, 
w 2010: 25, w 2011: 21) 

200 i więcej kierunków turystycznych 
przyjmujących modele rozwoju 
zrównoważonej turystyki promowane przez 
modelowe ośrodki turystyczne Europy (do 30 
rocznie) i przez europejską sieć regionów na 
rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej 
turystyki

Liczba kierunków turystycznych, które 
przetestowały wykonalność wskaźników 
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zrównoważonej turystyki: 29 w 2011 r. i 12 w 
2012 r.

Or. fr

Poprawka 446
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Promowanie atrakcyjności i trwałego działania przedsiębiorstw z sektora turystyki (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Promowanie atrakcyjności i trwałego działania przedsiębiorstw z sektora turystyki
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Działania wspierające atrakcyjność 
przedsiębiorstw z sektora turystyki
Liczba wniosków o finansowanie Liczba wniosków o finansowanie Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy 
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(dotyczy wszystkich zaproszeń do 
składania wniosków) łącznie: około 
75 rocznie (średnia za rok 2011)

wszystkich zaproszeń do składania wniosków) 
łącznie: ponad 100 rocznie

Odsetek MŚP (oraz tendencja) we 
wnioskach o możliwości finansowania 
związane z turystyką

Jak dotąd bezpośrednio do MŚP nie 
skierowano żadnych zaproszeń do 
składania wniosków

30% zaproszeń do składania wniosków kierowanych 
bezpośrednio do MŚP

Promowanie modelu zrównoważonej 
turystyki
Liczba podmiotów uzyskujących 
Europejski Znak Jakości w Turystyce

Jak dotąd żaden podmiot nie uzyskał 
europejskiego znaku jakości w 
turystyce (działanie w toku)

Zakres pokrycia 50% systemów oceny 
kwalifikujących się do uczestnictwa w programie 
europejskiego znaku jakości w turystyce

Liczba kierunków turystycznych 
przyjmujących modele rozwoju 
zrównoważonej turystyki promowane 
przez modelowe ośrodki turystyczne 
Europy

Łączna liczba modelowych ośrodków 
turystycznych Europy wynosi 98 
(średnio 20 rocznie – w 2007: 10, 
w 2008: 20, w 2009: 22, w 2010: 25, w 
2011: 21)

200 i więcej kierunków turystycznych 
przyjmujących modele rozwoju zrównoważonej 
turystyki promowane przez modelowe ośrodki 
turystyczne Europy (do 30 rocznie).

Or. it

Poprawka 447
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Instrumenty finansowe na rzecz wzrostu
Liczba firm otrzymujących gwarancje 
pożyczkowe (kredytowe) oraz wartość 
pożyczek

Proponowane instrumenty nie zostały jeszcze 
uruchomione; nie są one takie same jak 
bieżące instrumenty, zatem dane dotyczące 
bieżących instrumentów mogą nie być 
porównywalne

Liczba firm otrzymujących gwarancje 
pożyczkowe (kredytowe) (+/- 95 000) oraz 
wartość pożyczek (+/- 10,7 mld EUR)

Liczba firm korzystających z kapitału 
wysokiego ryzyka oraz wartość 
inwestycji (z wyszczególnieniem 
transakcji transgranicznych)

Liczba firm korzystających z kapitału ryzyka: 
(+/- 180) i wartość inwestycji (+/- 220 mln 
EUR)

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu MŚP do finansowania 
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (do 2017 r.)
Instrumenty finansowe na rzecz wzrostu
Liczba firm otrzymujących gwarancje 
pożyczkowe (kredytowe) w ramach 

Począwszy od dnia 31 grudnia 2011 r. 
uruchomiono kwotę 10,2 mld EUR w formie 

Liczba firm otrzymujących gwarancje 
pożyczkowe (kredytowe) (+/- 145 000) oraz 
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programu oraz wartość pożyczek pożyczek, z których korzysta 171 000 MŚP 
(system poręczeń dla MŚP).

wartość pożyczek (+/- 9,6 mld EUR)

Liczba firm korzystających z inwestycji z 
użyciem kapitału wysokiego ryzyka w 
ramach programu oraz całkowita 
wartość inwestycji

Począwszy od dnia 31 grudnia 2011 r. 
uruchomiono kwotę 1,9 mld EUR kapitału 
wysokiego ryzyka, z której korzysta 194 MŚP 
(instrument na rzecz wysokiego wzrostu i 
innowacji w MŚP).

Liczba firm korzystających z inwestycji z 
użyciem kapitału wysokiego ryzyka w ramach 
programu i całkowita wartość inwestycji: (+/-
240) i wartość inwestycji (+/- 2,0 mld EUR)

Or. en

Poprawka 448
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych – Instrumenty 
finansowe na rzecz wzrostu

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Instrumenty finansowe na rzecz wzrostu
Liczba firm otrzymujących gwarancje 
pożyczkowe (kredytowe) oraz wartość 

Proponowane instrumenty nie zostały jeszcze 
uruchomione; nie są one takie same jak bieżące 

Liczba firm otrzymujących gwarancje 
pożyczkowe (kredytowe) (+/- 95 000) oraz 
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pożyczek instrumenty, zatem dane dotyczące bieżących 
instrumentów mogą nie być porównywalne

wartość pożyczek (+/- 10,7 mld EUR)

Liczba firm korzystających z kapitału 
wysokiego ryzyka oraz wartość 
inwestycji (z wyszczególnieniem 
transakcji transgranicznych)

Liczba firm korzystających z kapitału ryzyka: 
(+/- 180) i wartość inwestycji (+/- 220 mln 
EUR)

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Instrumenty finansowe na rzecz wzrostu
Liczba firm otrzymujących gwarancje 
pożyczkowe (kredytowe) oraz wartość 
pożyczek

Proponowane instrumenty nie zostały jeszcze 
uruchomione; nie są one takie same jak bieżące 
instrumenty, zatem dane dotyczące bieżących 
instrumentów mogą nie być porównywalne

Liczba firm otrzymujących gwarancje 
pożyczkowe (kredytowe) (+/- 95 000) oraz 
wartość pożyczek (+/- 10,7 mld EUR)

Liczba firm korzystających z kapitału 
wysokiego ryzyka oraz wartość 
inwestycji (z wyszczególnieniem 
transakcji transgranicznych)

Liczba firm korzystających z kapitału ryzyka: 
(+/- 180) i wartość inwestycji (+/- 220 mln 
EUR)

(nowe) Liczba państw członkowskich 
biorących udział w programach 
kapitałowych i pożyczkowych

W programie powinny wziąć udział instytucje 
finansowe z co najmniej 20 (lub wszystkich 
27) państw członkowskich.

Or. hu
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Uzasadnienie

Z uwagi na to, że program gwarancji w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz programu na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji przyniósł korzyści instytucjom finansowym w 11 państw członkowskich, instrumenty finansowe wchodzące w zakres 
programu COSME muszą za pomocą przepisów szczególnych zostać udostępnione tym państwom członkowskim, które z nich jeszcze nie korzystały.

Poprawka 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie – Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Europejska Sieć Przedsiębiorczości Europejska Sieć Przedsiębiorczości Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
Liczba podpisanych umów o partnerstwie Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 1950 (2010) Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 3000 rocznie

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz 
kultury marki (m.in. świadomość marki wśród 
ogółu MŚP)

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz kultury 
marki: dotąd nie mierzona

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz kultury 
marki: dotarcie do 30% MŚP

Odsetek zadowolenia klientów (% MŚP 
wyrażających satysfakcję, sygnalizujących 
wartość dodaną konkretnej usługi)

Odsetek zadowolenia klientów (% MŚP wyrażających 
satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej 
usługi): 78%

Odsetek zadowolenia klientów (% MŚP wyrażających 
satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej 
usługi): >80%

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia: 435 000 
(2010)

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia 500 000 
rocznie
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Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z 
zakresu pośrednictwa oraz misjach 
przedsiębiorstw

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu 
pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 45 000 
(2010)

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu 
pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 60 000 
rocznie

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Europejska Sieć Przedsiębiorczości Europejska Sieć Przedsiębiorczości Europejska Sieć Przedsiębiorczości 
Liczba podpisanych umów o partnerstwie Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 1950 (2010) Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 3000 rocznie

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz 
kultury marki (m.in. świadomość marki wśród 
ogółu MŚP)

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz kultury 
marki: dotąd nie mierzona

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz kultury 
marki: dotarcie do 30% MŚP

Odsetek zadowolenia klientów (% MŚP 
wyrażających satysfakcję, sygnalizujących 
wartość dodaną konkretnej usługi)

Odsetek zadowolenia klientów (% MŚP wyrażających 
satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej 
usługi): 78%

Odsetek zadowolenia klientów (% MŚP wyrażających 
satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej 
usługi): ≥85%

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia: 435 000 
(2010)

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia 500 000 
rocznie

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z 
zakresu pośrednictwa oraz misjach 
przedsiębiorstw

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu 
pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 45 000 
(2010)

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu 
pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 60 000
rocznie

Or. en
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Poprawka 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie – Wsparcie biznesowe MŚP na rynkach poza 
UE

Tekst proponowany przez Komisję

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Wsparcie biznesowe MŚP na rynkach 
poza UE
Odsetek (%) MŚP prowadzących działalność 
międzynarodową (eksport, import, bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne i inne działania) poza UE 
13% (2009 r.)

13% (2009 r.) 17% (2017 r.)

Poprawka Parlamentu

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie
Wskaźnik wyników Najnowsze znane wyniki Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.
Wsparcie biznesowe MŚP na rynkach 
poza UE
Odsetek (%) MŚP prowadzących działalność 13% (2009 r.) 20% (2017 r.)
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międzynarodową (eksport, import, bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne i inne działania) poza UE 
13% (2009 r.)

Or. en
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Poprawka 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I a
Szczegóły usług świadczonych przez 
Europejską Sieć Przedsiębiorczości, o 
których mowa w art. 9a
1. Informacje, informacje zwrotne, 
współpraca biznesowa i 
internacjonalizacja usług na jednolitym 
rynku i w państwach trzecich:
(a) rozpowszechnianie informacji na 
temat funkcjonowania i możliwości na 
rynku wewnętrznym w zakresie towarów i 
usług, w tym także na temat właściwych 
przepisów Unii, standardów i zamówień 
publicznych, dostępu do funduszy i 
wzmocnienia trwałości MŚP,
(b) aktywne promowanie inicjatyw 
unijnych, polityk i programów 
dotyczących MŚP w odnośnych regionach 
oraz dostarczanie MŚP informacji na 
temat procedury składania wniosków 
dotyczących udziału w takich 
programach,
(c) wykorzystanie narzędzi pozwalających 
na zbadanie wpływu obowiązujących 
przepisów na MŚP,
(d) wkład w proces przeprowadzania ocen 
skutków przez Komisję,
(e) wykorzystanie innych właściwych 
środków mających na celu zaangażowanie 
MŚP w proces tworzenia polityki unijnej,
(f) pomoc MŚP w rozwijaniu działań na 
terenach przygranicznych i tworzeniu 
sieci międzynarodowych,
(g) pomoc MŚP w szukaniu odpowiednich 
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partnerów z sektora prywatnego lub 
publicznego za pomocą odpowiednich 
narzędzi.
2. Usługi w zakresie innowacji oraz 
transferu technologii i wiedzy:
(a) informowanie oraz podnoszenie 
świadomości na temat polityk, 
ustawodawstwa oraz programów wsparcia 
dotyczących innowacji,
(b) uczestniczenie w rozpowszechnianiu i 
wykorzystaniu wyników badań,
(c) świadczenie usług pośrednictwa w 
zakresie przekazywania technologii i 
wiedzy oraz budowanie partnerstwa 
między różnymi podmiotami w dziedzinie 
innowacyjności,
(d) stymulowanie innowacyjnego 
potencjału przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP,
(e) ułatwianie łączenia z innymi usługami 
w zakresie innowacji, w tym z usługami w 
dziedzinie własności intelektualnej.
3. Usługi sprzyjające uczestnictwu MŚP w 
programie „Horyzont 2020”:
(a) budowanie świadomości wśród MŚP 
na temat programu „Horyzont 2020”,
(b) pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb 
w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego oraz w znalezieniu 
odpowiednich partnerów,
(c) wspieranie MŚP w przygotowywaniu i 
koordynacji wniosków projektowych 
dotyczących udziału w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki 77 (projekt sprawozdania) w pkt 1 lit. b): „w odnośnych regionach”.
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Poprawka 452
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik zostaje skreślony.

Or. en

Poprawka 453
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik zostaje skreślony.

Or. sl

Poprawka 454
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja zostaje skreślona.

Or. en

Poprawka 455
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instrument gwarancji kredytowych 
(LGF) realizowany jest jako element 

3. Instrument gwarancji kredytowych 
(LGF) realizowany jest jako element 
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jednego unijnego instrumentu dłużnego na 
rzecz wzrostu przedsiębiorstw UE i 
działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej z wykorzystaniem tego 
samego mechanizmu realizacji jako 
zapowiedź instrumentu dłużnego 
odpowiadającego na zapotrzebowanie MŚP 
w ramach programu „Horyzont 2020” (RSI 
II), zgodnie z określonymi poniżej 
warunkami.

jednego unijnego instrumentu dłużnego na 
rzecz wzrostu przedsiębiorstw UE i 
działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej z wykorzystaniem tego 
samego mechanizmu realizacji jako 
zapowiedź instrumentu dłużnego 
odpowiadającego na zapotrzebowanie MŚP 
w ramach programu „Horyzont 2020” (RSI 
II), zgodnie z określonymi poniżej 
warunkami. Instrument ten ma 
zastosowanie we wszystkich fazach cyklu 
życia przedsiębiorstwa: tworzenia, 
rozwoju i przenoszenia własności, bez 
względu na rodzaj działalności czy 
wielkość rynku. Instrument ten ma 
również zastosowanie do wszystkich 
nowych rodzajów inwestycji, w tym 
inwestycji niematerialnych.

Or. es

Poprawka 456
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu 
(EFG)

skreślona

1. EFG nakierowany jest na fundusze 
oferujące kapitał wysokiego ryzyka oraz 
finansowanie typu mezzanine, takie jak 
pożyczki podporządkowane lub 
partycypacyjne, faz ekspansji i wzrostu 
przedsiębiorstw, w szczególności 
działających na skalę międzynarodową, 
przy jednoczesnej możliwości 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
dla działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W tym drugim 
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przypadku inwestycje z EFG nie mogą 
przekroczyć 20% całości inwestycji UE, z 
wyjątkiem finansowania wieloetapowego, 
w którego przypadku finansowanie z EFG 
i instrumentu kapitałowego dla 
działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej będzie przekazywane 
proporcjonalnie, w oparciu o politykę 
inwestycyjną funduszy. EFG ma 
funkcjonować, unikając wykupu lub 
refinansowania przeznaczonego na 
rozwiązanie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 
progu 20%, w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.
2. Wsparcie ma jedną z poniższych form 
inwestycji:
(a) bezpośrednio przez Europejski 
Fundusz Inwestycyjny (EFI) lub inne 
organy, którym Komisja powierzy 
realizację; lub
(b) przez fundusze funduszy lub 
instrumenty inwestycyjne działające na 
skalę międzynarodową utworzone przez 
EFI lub inne organy, którym Komisja 
powierzy realizację, oraz inwestorów 
prywatnych lub krajowe publiczne 
instytucje finansowe;

Or. en

Poprawka 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFG nakierowany jest na fundusze 
oferujące kapitał wysokiego ryzyka oraz 
finansowanie typu mezzanine, takie jak 
pożyczki podporządkowane lub 
partycypacyjne, faz ekspansji i wzrostu 
przedsiębiorstw, w szczególności 

1. EFG nakierowany jest na fundusze 
oferujące kapitał wysokiego ryzyka oraz 
finansowanie typu mezzanine, takie jak 
pożyczki podporządkowane lub 
partycypacyjne, faz ekspansji i wzrostu 
przedsiębiorstw, w szczególności 
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działających na skalę międzynarodową, 
przy jednoczesnej możliwości 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
dla działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej w ramach programu 
„Horyzont 2020”. W tym drugim 
przypadku inwestycje z EFG nie mogą 
przekroczyć 20% całości inwestycji UE, z 
wyjątkiem finansowania wieloetapowego, 
w którego przypadku finansowanie z EFG 
i instrumentu kapitałowego dla 
działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej będzie przekazywane 
proporcjonalnie, w oparciu o politykę 
inwestycyjną funduszy. EFG ma 
funkcjonować, unikając wykupu lub 
refinansowania przeznaczonego na 
rozwiązanie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 
progu 20%, w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

działających na skalę międzynarodową, 
przy jednoczesnej możliwości 
inwestowania w przedsiębiorstwa 
znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
dla działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej w ramach programu 
„Horyzont 2020”. EFG ma funkcjonować, 
unikając wykupu lub refinansowania 
przeznaczonego na rozwiązanie nabytego 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Próg 20% ograniczy elastyczność i zakres zastosowania instrumentów kapitałowych 
przewidzianych w ramach programów COSME i „Horyzont 2020” w charakterze jednego 
instrumentu.

Poprawka 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 2 – punkt 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przez fundusze funduszy lub
instrumenty inwestycyjne działające na 
skalę międzynarodową utworzone przez 
EFI lub inne organy, którym Komisja 
powierzy realizację, oraz inwestorów 
prywatnych lub krajowe publiczne 

(b) przez fundusze funduszy lub 
instrumenty inwestycyjne działające na 
skalę międzynarodową utworzone przez 
EFI lub inne organy (w tym 
zarządzających w sektorze prywatnym 
i podmiotów krajowych), którym Komisja 
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instytucje finansowe; powierzy realizację, oraz inwestorów w 
sektorze prywatnym lub krajowe publiczne 
instytucje finansowe;

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowym rozporządzeniu należy jasno określić, że zarządzającym w sektorze 
prywatnym i podmiotom krajowym można powierzyć realizację oraz że ich rola nie ogranicza 
się do współinwestowania.

Poprawka 459
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 2 – punkt 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przez fundusze funduszy lub 
instrumenty inwestycyjne działające na 
skalę międzynarodową utworzone przez 
EFI lub inne organy, którym Komisja 
powierzy realizację, oraz inwestorów 
prywatnych lub krajowe publiczne 
instytucje finansowe;

(b) przez fundusze funduszy lub 
instrumenty inwestycyjne działające na 
skalę międzynarodową utworzone przez 
EFI lub inne organy, którym Komisja 
powierzy realizację, oraz inwestorów 
prywatnych, krajowe publiczne instytucje 
finansowe oraz podmioty kapitału 
wysokiego ryzyka działających na szczeblu 
regionalnym i lokalnym.

Or. it

Uzasadnienie

MŚP na początku swojego istnienia potrzebują lokalnych inwestorów, a ponadto muszą w jak 
największym stopniu ograniczyć niedoskonałości rynku wynikające z ewentualnych asymetrii 
w zakresie dostępu do informacji.

Poprawka 460
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument gwarancji pożyczkowych 
(LGF)

skreślona

1. LGF będzie obsługiwany przez EFI lub 
inne organy, którym Komisja powierzy 
realizację. Instrument ten zapewni:
kontrgwarancje oraz inne rozwiązania w 
zakresie podziału ryzyka dla systemów 
gwarancyjnych;
gwarancje bezpośrednie oraz inne 
rozwiązania w zakresie podziału ryzyka 
dla wszystkich innych pośredników 
finansowych spełniających kryteria 
kwalifikowalności.
2. LGF składa się z następujących dwóch 
działań:
działanie pierwsze – finansowanie dłużne 
poprzez pożyczki, w tym pożyczki 
podporządkowane i partycypacyjne, lub 
leasing ma na celu zmniejszenie 
szczególnych trudności, na jakie 
napotykają MŚP w dostępie do 
finansowania, czy to ze względu na 
przewidywane wysokie ryzyko, czy też na 
brak wystarczających zabezpieczeń;
działanie drugie – sekurytyzacja portfeli 
dłużnych MŚP, pozwoli na pozyskanie 
dodatkowych środków na pokrycie długu 
dla MŚP zgodnie z właściwymi 
uzgodnieniami dotyczącymi podziału 
ryzyka z docelowymi instytucjami.
Wsparcie dla tych transakcji zależy od 
tego, czy instytucja zobowiąże się 
przeznaczyć znaczną część uzyskanej 
płynności lub pozyskanego kapitału na 
pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym 
okresie. Kwota nowych środków na 
pokrycie długu jest obliczana w stosunku 
do kwoty gwarantowanego ryzyka portfela 
i negocjowana – wraz z okresem –
indywidualnie z każdą instytucją.
3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 
150 000 EUR i z terminem wymagalności 
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wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, z 
wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LFG 
umożliwia opracowanie sprawozdań 
dotyczących wspieranych innowacyjnych 
MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i 
wielkości pożyczek.

Or. en

Poprawka 461
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 
150 000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, 
z wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LFG 
umożliwia opracowanie sprawozdań 
dotyczących wspieranych innowacyjnych 
MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i 
wielkości pożyczek.

3. LFG obejmuje pożyczki z terminem 
wymagalności wynoszącym co najmniej 
12 miesięcy, z wyjątkiem pożyczek 
w ramach sekurytyzowanych portfeli 
dłużnych.

Maksymalna kwota pożyczki udzielanej w 
ramach LGF jest określana każdorazowo 
w porozumieniu wykonawczym 
zawieranym z pośrednikiem finansowym.
Kwota ta jest określana z uwzględnieniem 
założonych celów, rodzaju 
przedsiębiorstwa i rodzaju działania 
będącego przedmiotem rzeczonego 
porozumienia. Kwota ta nie może 
przekraczać 300 000 EUR.
LFG umożliwia opracowanie sprawozdań 
odnoszących się do poszczególnych 
rodzajów przedsiębiorstw określonych w 
zaleceniu 2003/361/WE dotyczącym 
definicji MŚP, zarówno pod kątem liczby, 
jak i wielkości pożyczek.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ustalenie progu na poziomie 150 000 EUR jest niekorzystne dla małych przedsiębiorstw. 
Wyklucza to udzielanie wsparcia dla działań, które obecnie uzyskują pomoc w ramach
gwarancji MŚP. Ponadto pozbawia się w ten sposób te przedsiębiorstwa wszelkich innych 
możliwości finansowania, ponieważ charakterystyka tych przedsiębiorstw sprawia, że nie 
kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach EFG (instrument kapitału wysokiego ryzyka) 
ani instrumentów ujętych w programie „Horyzont 2020” z uwagi na to, iż instrumenty te 
dotyczą innych celów i innych przedsiębiorstw docelowych. Przedsiębiorstwa te nie uzyskują 
również wsparcia za pośrednictwem instrumentów finansowych wchodzących w skład EFRR.

Poprawka 462
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 
150 000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, z 
wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LFG 
umożliwia opracowanie sprawozdań 
dotyczących wspieranych innowacyjnych 
MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i 
wielkości pożyczek.

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 
150 000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, z 
wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LFG 
obejmuje także pożyczki powyżej 150 000 
EUR, jeżeli MŚP, które spełniają kryteria 
wymagane do otrzymania finansowania 
w ramach programu COSME, nie 
spełniają kryteriów kwalifikowalności 
instrumentu dłużnego odpowiadającego 
na zapotrzebowanie MŚP w ramach 
programu „Horyzont 2020” i z terminem 
wymagalności wynoszącym co najmniej 
12 miesięcy. Pośrednicy finansowi 
odpowiadają za wykazanie tego, czy MŚP 
spełniają kryteria kwalifikowalności 
instrumentu dłużnego ujętego w 
programie „Horyzont 2020”. Komisja 
może wydawać zalecenia na potrzeby 
przykładowych spraw, gdy LGF obejmuje 
pożyczki o wysokości przekraczającej 
150 000 EUR.

Or. en
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Poprawka 463
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 
150 000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, 
z wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LFG 
umożliwia opracowanie sprawozdań 
dotyczących wspieranych innowacyjnych 
MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i 
wielkości pożyczek.

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 
500 000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, 
z wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LFG 
umożliwia opracowanie sprawozdań 
dotyczących wspieranych innowacyjnych 
MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i 
wielkości pożyczek.

Or. it

Uzasadnienie

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Poprawka 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 
150 000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, 
z wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LFG 

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 1 
000 000 EUR i z terminem wymagalności 
wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, 
z wyjątkiem pożyczek w ramach 
sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LFG 
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umożliwia opracowanie sprawozdań 
dotyczących wspieranych innowacyjnych 
MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i 
wielkości pożyczek.

umożliwia opracowanie sprawozdań 
dotyczących wspieranych innowacyjnych 
MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i 
wielkości pożyczek.

Or. en


