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Poprawka 1
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w celu wydźwignięcia UE z 
obecnego kryzysu gospodarczego i 
społecznego, a także w celu 
zagwarantowania w przyszłości jej 
konkurencyjności w zglobalizowanym 
świecie bezsprzecznie konieczne jest 
zrealizowanie celów określonych w 
strategii „Europa 2020” polegających na 
osiągnięciu inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; podkreśla, że 
realizacja tych celów wymaga 
przyszłościowych inwestycji w główne 
obszary polityki o szacunkowej łącznej 
wartości 1600 mld EUR;

1. uważa, że w celu wydźwignięcia UE z 
obecnego kryzysu gospodarczego i 
społecznego, a także w celu 
zagwarantowania w przyszłości jej 
konkurencyjności w zglobalizowanym 
świecie bezsprzecznie konieczne jest 
zrealizowanie celów określonych w 
strategii „Europa 2020” polegających na 
osiągnięciu inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; podkreśla, że 
realizacja tych celów wymaga 
przyszłościowych inwestycji w główne 
obszary polityki o szacunkowej łącznej 
wartości 1600 mld EUR; przypomina 
stanowisko Parlamentu wyrażone w 
rezolucji z 8 czerwca 2011 r.1, w którym 
zwrócił uwagę na to, że podniesienie 
środków w następnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) nawet o 5% 
w porównaniu z poziomem roku 2013 
może jedynie w niewielkim stopniu 
przyczynić się do osiągnięcia 
uzgodnionych celów i zobowiązań Unii 
oraz do stosowania zasady solidarności;
__________________
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Poprawka 2
Franck Proust

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w celu wydźwignięcia UE z 
obecnego kryzysu gospodarczego i 
społecznego, a także w celu 
zagwarantowania w przyszłości jej 
konkurencyjności w zglobalizowanym 
świecie bezsprzecznie konieczne jest 
zrealizowanie celów określonych w 
strategii „Europa 2020” polegających na 
osiągnięciu inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; podkreśla, że 
realizacja tych celów wymaga 
przyszłościowych inwestycji w główne 
obszary polityki o szacunkowej łącznej 
wartości 1600 mld EUR;

1. uważa, że w celu wydźwignięcia UE z 
obecnego kryzysu gospodarczego i 
społecznego, a także w celu 
zagwarantowania w przyszłości jej 
konkurencyjności w zglobalizowanym 
świecie bezsprzecznie konieczne jest 
zrealizowanie celów określonych w 
strategii „Europa 2020” polegających na 
osiągnięciu inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; przypomina, że 
aby to osiągnąć, Unia ma ambicję 
uplasować się ostatecznie na pierwszej 
pozycji jako „docelowe miejsce” pod 
względem naukowym i technologicznym, 
zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie, jak i 
inwestycje; podkreśla, że realizacja tych 
celów wymaga przyszłościowych 
inwestycji w główne obszary polityki o 
szacunkowej łącznej wartości 1600 mld 
EUR;

Or. fr

Poprawka 3
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w celu wydźwignięcia UE z 
obecnego kryzysu gospodarczego i 
społecznego, a także w celu 
zagwarantowania w przyszłości jej 
konkurencyjności w zglobalizowanym 
świecie bezsprzecznie konieczne jest 
zrealizowanie celów określonych w 
strategii „Europa 2020” polegających na 
osiągnięciu inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; podkreśla, że 

1. uważa, że w celu wydźwignięcia UE z 
obecnego kryzysu gospodarczego i 
społecznego, a także w celu 
zagwarantowania w przyszłości jej 
konkurencyjności w zglobalizowanym 
świecie bezsprzecznie konieczne jest 
zrealizowanie celów określonych w 
strategii „Europa 2020” polegających na 
osiągnięciu inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; uważa, że 
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realizacja tych celów wymaga 
przyszłościowych inwestycji w główne 
obszary polityki o szacunkowej łącznej 
wartości 1600 mld EUR;

zasadniczą sprawą jest zreformowanie 
budżetu Unii w taki sposób, by lepiej 
odzwierciedlał on potrzeby finansowe 
związane ze stawianiem czoła wyzwaniom 
XXI wieku; 

Or. en

Poprawka 4
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
sprawiedliwszego, prostszego i bardziej 
przejrzystego systemu zasobów własnych, 
dzięki któremu najpóźniej do 2018 r. 
udział zasobów własnych w budżecie UE 
wzrósłby do 60%; w pełni popiera wniosek 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
począwszy od 2014 r. ogólnounijnego 
podatku od transakcji finansowych, który 
stanowiłby jedno ze źródeł zasobów 
własnych;

Or. en

Poprawka 5
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że budżet Unii może być silnym 
bodźcem dla reform, jeśli wydatki UE 
skupią się na obszarach pobudzających 
wzrost gospodarczy, jak np. innowacje, 
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badania i rozwój;

Or. en

Poprawka 6
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że aby sprostać obecnym i 
przyszłym wyzwaniom politycznym i 
ekonomicznym, należy nadać priorytet 
licznym dziedzinom, takim jak innowacje, 
badania i rozwój, inwestycje strategiczne 
w infrastrukturalne sieci transeuropejskie 
oraz polityka zagraniczna;

Or. en

Poprawka 7
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że jednym z 
najważniejszych celów UE jest 
podniesienie jej konkurencyjności i 
ułatwianie przekształcania się w wiodącą 
gospodarkę światową opartą na wiedzy; 
podkreśla, że kolejne WRF powinny 
wspierać ten kierunek rozwoju we 
wszystkich obszarach politycznych UE;

Or. en
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Poprawka 8
Franck Proust

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla zasadniczą rolę, jaką budżet 
UE musi odegrać w osiągnięciu 
uzgodnionych wspólnie celów strategii 
„Europa 2020”, ponieważ jeżeli 
finansowanie ze środków UE zostanie 
właściwie opracowane, może ono 
faktycznie uruchamiać i przyspieszać 
działania o oczywistej wartości dodanej dla 
UE, których państwa członkowskie nie są 
w stanie przeprowadzić samodzielnie, a 
także zapewnić efekt synergii i 
komplementarność działań państw 
członkowskich, pomagając im skupić się 
na najważniejszych przyszłościowych 
inwestycjach; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem propozycję Komisji, by w 
odniesieniu do bieżących WRF na lata 
2007–2013 zwiększyć poziom dostępnych 
środków finansowych na programy UE w 
dziedzinie badań naukowych, innowacji, 
konkurencyjności, MŚP i infrastruktury;
jest głęboko przekonana, że te 
zaproponowane przydziały środków 
finansowych stanowią niezbędne 
minimum, i stanowczo przestrzega przed 
pokusą ich zmniejszenia, której ulegają 
niektóre państwa członkowskie, ponieważ 
zagroziłoby to wiarygodności i 
politycznemu zobowiązaniu UE na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;
podkreśla jednocześnie konieczność 
zagwarantowania dostatecznej 
elastyczności budżetowej umożliwiającej 
odpowiednie dostosowanie środków 
budżetowych do zmieniających się 
okoliczności i priorytetów;

2. podkreśla zasadniczą rolę, jaką budżet 
UE musi odegrać w osiągnięciu 
uzgodnionych wspólnie celów strategii 
„Europa 2020”, ponieważ jeżeli 
finansowanie ze środków UE zostanie 
właściwie opracowane, może ono 
faktycznie uruchamiać i przyspieszać 
działania o oczywistej wartości dodanej dla 
UE, których państwa członkowskie nie są 
w stanie przeprowadzić samodzielnie, a 
także zapewnić efekt synergii i 
komplementarność działań państw 
członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem propozycję Komisji, by w 
odniesieniu do bieżących WRF na lata 
2007–2013 zwiększyć poziom dostępnych 
środków finansowych na programy UE w 
dziedzinie badań naukowych, innowacji, 
konkurencyjności, MŚP i infrastruktury;
jest głęboko przekonana, że te 
zaproponowane przydziały środków 
finansowych stanowią niezbędne 
minimum; uważa za nieodzowne, by Unia 
do 2020 r. przeznaczyła 3% swego PKB na 
badania i innowację; zwraca się do 
europejskich organów publicznych i 
sektora prywatnego o dołożenie wszelkich 
starań, by osiągnięto ten cel; jest głęboko 
przekonana, że te zaproponowane 
przydziały środków finansowych stanowią 
niezbędne minimum, i stanowczo 
przestrzega przed pokusą ich zmniejszenia, 
której ulegają niektóre państwa 
członkowskie, ponieważ zagroziłoby to 
wiarygodności i politycznemu 
zobowiązaniu UE na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia; podkreśla 
jednocześnie konieczność 
zagwarantowania dostatecznej 
elastyczności budżetowej umożliwiającej 
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odpowiednie dostosowanie środków 
budżetowych do zmieniających się 
okoliczności i priorytetów;

Or. fr

Poprawka 9
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla zasadniczą rolę, jaką budżet 
UE musi odegrać w osiągnięciu 
uzgodnionych wspólnie celów strategii 
„Europa 2020”, ponieważ jeżeli 
finansowanie ze środków UE zostanie 
właściwie opracowane, może ono 
faktycznie uruchamiać i przyspieszać 
działania o oczywistej wartości dodanej dla 
UE, których państwa członkowskie nie są 
w stanie przeprowadzić samodzielnie, a 
także zapewnić efekt synergii i 
komplementarność działań państw 
członkowskich, pomagając im skupić się 
na najważniejszych przyszłościowych 
inwestycjach; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem propozycję Komisji, by w 
odniesieniu do bieżących WRF na lata 
2007–2013 zwiększyć poziom dostępnych 
środków finansowych na programy UE w 
dziedzinie badań naukowych, innowacji, 
konkurencyjności, MŚP i infrastruktury; 
jest głęboko przekonana, że te 
zaproponowane przydziały środków 
finansowych stanowią niezbędne 
minimum, i stanowczo przestrzega przed 
pokusą ich zmniejszenia, której ulegają 
niektóre państwa członkowskie, ponieważ 
zagroziłoby to wiarygodności i 
politycznemu zobowiązaniu UE na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 
podkreśla jednocześnie konieczność 
zagwarantowania dostatecznej 

2. podkreśla zasadniczą rolę, jaką budżet 
UE musi odegrać w osiągnięciu 
uzgodnionych wspólnie celów strategii 
„Europa 2020”, ponieważ jeżeli 
finansowanie ze środków UE zostanie 
właściwie opracowane, może ono 
faktycznie uruchamiać i przyspieszać 
działania o oczywistej wartości dodanej dla 
UE, których państwa członkowskie nie są 
w stanie przeprowadzić samodzielnie, a 
także zapewnić efekt synergii i 
komplementarność działań państw 
członkowskich, pomagając im skupić się 
na najważniejszych przyszłościowych 
inwestycjach; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem propozycję Komisji, by w 
odniesieniu do bieżących WRF na lata 
2007–2013 zwiększyć poziom dostępnych 
środków finansowych na programy UE w 
dziedzinie badań naukowych, innowacji, 
konkurencyjności, MŚP i infrastruktury; 
jest głęboko przekonany, że te 
zaproponowane przydziały środków 
finansowych stanowią niezbędne minimum 
w tych obszarach, mimo wszystko
podkreśla jednocześnie konieczność 
zagwarantowania dostatecznej 
wstrzemięźliwości i elastyczności 
budżetowej umożliwiającej odpowiednie 
ukierunkowanie środków budżetowych 
oraz dostosowanie ich do zmieniających 
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elastyczności budżetowej umożliwiającej 
odpowiednie dostosowanie środków 
budżetowych do zmieniających się 
okoliczności i priorytetów;

się okoliczności i priorytetów;

Or. en

Poprawka 10
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla zasadniczą rolę, jaką budżet 
UE musi odegrać w osiągnięciu 
uzgodnionych wspólnie celów strategii 
„Europa 2020”, ponieważ jeżeli 
finansowanie ze środków UE zostanie 
właściwie opracowane, może ono 
faktycznie uruchamiać i przyspieszać 
działania o oczywistej wartości dodanej dla 
UE, których państwa członkowskie nie są 
w stanie przeprowadzić samodzielnie, a 
także zapewnić efekt synergii i 
komplementarność działań państw 
członkowskich, pomagając im skupić się 
na najważniejszych przyszłościowych 
inwestycjach; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem propozycję Komisji, by w 
odniesieniu do bieżących WRF na lata 
2007–2013 zwiększyć poziom dostępnych 
środków finansowych na programy UE w 
dziedzinie badań naukowych, innowacji, 
konkurencyjności, MŚP i infrastruktury; 
jest głęboko przekonana, że te 
zaproponowane przydziały środków 
finansowych stanowią niezbędne 
minimum, i stanowczo przestrzega przed 
pokusą ich zmniejszenia, której ulegają 
niektóre państwa członkowskie, ponieważ 
zagroziłoby to wiarygodności i 
politycznemu zobowiązaniu UE na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 
podkreśla jednocześnie konieczność 

2. podkreśla zasadniczą rolę, jaką budżet 
UE musi odegrać w osiągnięciu 
uzgodnionych wspólnie celów strategii 
„Europa 2020”; zwraca uwagę, że należy 
dążyć do zaplanowania inteligentnego i 
nowoczesnego budżetu, który raczej 
nadaje pierwszeństwo głównym celom 
politycznym Unii, zwłaszcza obszarom 
generującym wzrost, niż jest duży i 
obejmuje wszystkie cele; uważa, że jeżeli 
finansowanie ze środków UE zostanie 
właściwie opracowane, może ono 
faktycznie uruchamiać i przyspieszać 
działania o oczywistej wartości dodanej dla 
UE, których państwa członkowskie nie są 
w stanie przeprowadzić samodzielnie, a 
także zapewnić efekt synergii i
komplementarność działań państw 
członkowskich, pomagając im skupić się 
na najważniejszych przyszłościowych 
inwestycjach; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem propozycję Komisji, by w 
odniesieniu do bieżących WRF na lata 
2007–2013 zwiększyć poziom dostępnych 
środków finansowych na programy UE w 
dziedzinie badań naukowych, innowacji, 
konkurencyjności, MŚP i infrastruktury; 
jest głęboko przekonany, że te 
zaproponowane przydziały środków 
finansowych stanowią niezbędne 
minimum, i stanowczo przestrzega przed 
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zagwarantowania dostatecznej 
elastyczności budżetowej umożliwiającej 
odpowiednie dostosowanie środków 
budżetowych do zmieniających się 
okoliczności i priorytetów;

pokusą ich zmniejszenia, której ulegają 
niektóre państwa członkowskie, ponieważ 
zagroziłoby to wiarygodności i 
politycznemu zobowiązaniu UE na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 
podkreśla jednocześnie konieczność 
zagwarantowania dostatecznej 
elastyczności budżetowej umożliwiającej 
odpowiednie dostosowanie środków 
budżetowych do zmieniających się 
okoliczności i priorytetów;

Or. en

Poprawka 11
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do przeprowadzenia pełnego 
przeglądu wydatków obecnych WRF w 
celu wyodrębnienia wydatków mających 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów
polityki unijnej, przy jednoczesnym 
określeniu tych wydatków, które są mniej 
ważne, tak aby przesunąć 30% wydatków z 
obszarów, które nie są już istotne, do 
obszarów o wysokim priorytecie, 
uwalniając w ten sposób zasoby 
ekonomiczne dla innych dziedzin;

Or. en

Poprawka 12
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla w szczególności konieczność 
wzmocnienia, pobudzenia i 
zagwarantowania finansowania badań 
naukowych, rozwoju i innowacji w UE 
poprzez znaczne zwiększenie w WRF na 
lata 2014–2020 odnośnych wydatków na 
program „Horyzont 2020” oraz poprzez 
radykalne uproszczenie procedur 
finansowania przy jednoczesnym dalszym 
rygorystycznym stosowaniu zasady 
należytego zarządzania finansami;

3. podkreśla w szczególności konieczność 
wzmocnienia, pobudzenia i 
zagwarantowania finansowania badań 
naukowych, rozwoju i innowacji w UE 
poprzez znaczne zwiększenie w WRF na 
lata 2014–2020 odnośnych wydatków na 
program „Horyzont 2020” oraz poprzez 
radykalne uproszczenie procedur 
finansowania przy jednoczesnym dalszym 
rygorystycznym stosowaniu zasady 
należytego zarządzania finansami; uważa, 
że należy nadać większy impet ekologizacji 
gospodarki za pośrednictwem większego 
finansowania bardziej ekologicznych i 
inteligentnych technologii, jak również 
społecznej innowacyjności i poszukiwaniu 
rozwiązań nietechnologicznych; oczekuje, 
że przynajmniej 80% środków 
wyasygnowanych dla sektora energii 
zostanie przeznaczone na badania i rozwój 
w dziedzinie energii odnawialnej, 
technologii magazynowania energii, 
efektywności energetycznej końcowego 
użytkownika i na rozwój inteligentnych 
sieci przesyłowych;

Or. en

Poprawka 13
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla w szczególności konieczność 
wzmocnienia, pobudzenia i 
zagwarantowania finansowania badań 
naukowych, rozwoju i innowacji w UE 
poprzez znaczne zwiększenie w WRF na 
lata 2014–2020 odnośnych wydatków na 
program „Horyzont 2020” oraz poprzez 

3. podkreśla w szczególności konieczność 
wzmocnienia, pobudzenia i 
zagwarantowania finansowania badań 
naukowych, rozwoju i innowacji w UE 
poprzez znaczne zwiększenie w WRF na 
lata 2014–2020 odnośnych wydatków na 
program „Horyzont 2020” w kontekście 
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radykalne uproszczenie procedur 
finansowania przy jednoczesnym dalszym 
rygorystycznym stosowaniu zasady 
należytego zarządzania finansami;

ogólnego ograniczenia budżetu UE oraz 
poprzez radykalne uproszczenie procedur 
finansowania przy jednoczesnym dalszym 
rygorystycznym stosowaniu zasady 
należytego zarządzania finansami;

Or. en

Poprawka 14
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest przekonany, że środki 
finansowania programu „Horyzont 2020” 
powinny odpowiadać priorytetom strategii 
„Europa 2020” i posłużyć jako katalizator 
dla działań wnoszących unijną wartość 
dodaną poprzez unowocześnienie 
publicznych środków EU i zwiększenie 
efektów dźwigni finansowej prywatnych 
środków; uważa, że co najmniej 15% 
budżetu programu „Horyzont 2020” musi 
zostać przeznaczone na MŚP;

Or. en

Poprawka 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
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źródeł finansowania w dobie głębokiego
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do 
finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki czy finansowanie kapitału 
własnego, powinny mieć w przyszłości 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe; jest głęboko przekonana, że 
w kopercie finansowej przewidzianej na 
Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) należy 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe i ułatwić dostęp do 
niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet 
ten odpowiadał w większym stopniu 
różnym potrzebom MŚP;

źródeł finansowania i rynków 
zagranicznych w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
dostęp MŚP do finansowania należy 
poprawić, szczególnie przez udzielanie 
gwarancji kredytowych i finansowanie 
kapitału własnego, co wywiera największy 
efekt dźwigni i pozwala odzyskać 
większość nakładów publicznych dzięki 
dochodom MŚP; wskazuje, że należy 
rozszerzyć zakres instrumentów 
finansowych, obejmując nim wszystkie 
fazy cyklu koniunkturalnego, w tym 
przenoszenie własności przedsiębiorstw; 
jest głęboko przekonany, że w kopercie 
finansowej przewidzianej na Program na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME) należy zwiększyć budżet 
przeznaczony na instrumenty finansowe i 
ułatwić dostęp do niego, aby można było 
objąć zasięgiem programu jeszcze więcej 
MŚP i aby budżet ten odpowiadał w 
większym stopniu różnym potrzebom 
MŚP; podkreśla, że środki UE, takie jak 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 
chiński helpdesk poświęcony prawu 
własności intelektualnej, z powodzeniem 
uzupełniły istniejące środki krajowe 
służące poprawie dostępu do rynków 
zagranicznych oraz że należy utrzymać 
finansowanie tych środków przez UE; 
podkreśla, że aby osiągnąć założone cele, 
budżet ogólny COSME powinien zostać 
zwiększony do 0,5% budżetu WRF;

Or. en

Poprawka 16
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
źródeł finansowania w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do 
finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki czy finansowanie kapitału 
własnego, powinny mieć w przyszłości 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe; jest głęboko przekonana, że 
w kopercie finansowej przewidzianej na 
Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) należy 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe i ułatwić dostęp do 
niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet 
ten odpowiadał w większym stopniu 
różnym potrzebom MŚP;

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one czasami bardzo skuteczne 
wsparcie działań państw członkowskich 
mających na celu zapewnienie MŚP 
dostępu do źródeł finansowania w dobie 
głębokiego kryzysu finansowego, ale 
podkreśla potrzebę radykalnego 
uproszczenia procedury składania 
wniosków w takich programach na rzecz 
MŚP oraz potrzebę zapewnienia 
terminowych płatności ze strony Komisji 
na rzecz MŚP uczestniczących w tych 
programach; zaleca, aby Komisja i 
państwa członkowskie dokonały przeglądu 
udanych programów krajowych w celu 
wymiany najlepszych praktyk; podkreśla 
jednak, że lepszy i bardziej urozmaicony 
dostęp do finansowania, począwszy od 
dotacji po pożyczki czy finansowanie 
kapitału własnego, powinny mieć w 
przyszłości wszystkie europejskie 
podmioty przemysłowe; jest głęboko 
przekonany, że w kopercie finansowej 
przewidzianej na Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME) należy zwiększyć udział 
budżetu przeznaczonego na instrumenty 
finansowe i ułatwić dostęp do niego, aby 
można było objąć zasięgiem programu 
jeszcze więcej MŚP i aby budżet ten w 
większym stopniu zaspokajał różne 
potrzeby MŚP; podkreśla potrzebę 
zadbania o to, by podstawowe i 
niewygórowane cenowo usługi bankowe 
były dostępne dla europejskich MŚP 
prowadzących handel transgraniczny, 
szczególnie wiążący się z wymianą walut, 
w tym poza terytorium UE, aby jak 
najbardziej zwiększyć zdolności 
eksportowe MŚP;

Or. en
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Poprawka 17
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
źródeł finansowania w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do 
finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki czy finansowanie kapitału 
własnego, powinny mieć w przyszłości 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe; jest głęboko przekonana, że 
w kopercie finansowej przewidzianej na 
Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) należy 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe i ułatwić dostęp do 
niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet 
ten odpowiadał w większym stopniu 
różnym potrzebom MŚP;

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
dla MŚP w dostępie do źródeł 
finansowania w dobie głębokiego kryzysu 
finansowego; podkreśla, że lepszy dostęp 
do finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki czy finansowanie kapitału 
własnego, powinny mieć w przyszłości 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe, a w szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 18
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
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programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
źródeł finansowania w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do 
finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki czy finansowanie kapitału 
własnego, powinny mieć w przyszłości 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe; jest głęboko przekonana, że 
w kopercie finansowej przewidzianej na 
Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) należy 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe i ułatwić dostęp do 
niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet 
ten odpowiadał w większym stopniu 
różnym potrzebom MŚP; 

programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
źródeł finansowania w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; jest głęboko 
przekonany, że w kopercie finansowej 
przewidzianej na Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME) i w ramach programu 
„Horyzont 2020” należy znacząco
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe oraz na nowy 
instrument na rzecz MŚP i ułatwić dostęp 
do niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet 
ten odpowiadał w większym stopniu 
różnym potrzebom MŚP; podkreśla, że 
wśród celów COSME powinien znaleźć się 
trwały rozwój i opowiada się za 
podwojeniem budżetu COSME;

Or. en

Poprawka 19
Franck Proust

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
źródeł finansowania w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do 
finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki czy finansowanie kapitału 
własnego, powinny mieć w przyszłości 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe; jest głęboko przekonana, że 

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
źródeł finansowania w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe powinny mieć w przyszłości
lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do 
finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki, czy finansowanie kapitału 
własnego, a także powinien być on 



AM\911739PL.doc 17/35 PE494.802v01-00

PL

w kopercie finansowej przewidzianej na 
Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) należy 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe i ułatwić dostęp do 
niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet 
ten odpowiadał w większym stopniu 
różnym potrzebom MŚP;

uproszczony i scentralizowany 
(upowszechnienie w państwach 
pojedynczych punktów kontaktowych dla 
MŚP); jest głęboko przekonana, że w 
kopercie finansowej przewidzianej na 
Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) należy 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe i ułatwić dostęp do 
niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet 
ten odpowiadał w większym stopniu 
różnym potrzebom MŚP;

Or. fr

Poprawka 20
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
źródeł finansowania w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do 
finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki czy finansowanie kapitału 
własnego, powinny mieć w przyszłości 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe; jest głęboko przekonana, że 
w kopercie finansowej przewidzianej na 
Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) należy 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe i ułatwić dostęp do 
niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet 

4. zwraca uwagę na wartość dodaną 
programów UE na rzecz MŚP, ponieważ 
stanowią one bardzo skuteczne wsparcie 
działań państw członkowskich mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do 
źródeł finansowania w dobie głębokiego 
kryzysu finansowego; podkreśla jednak, że 
lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do 
finansowania, począwszy od dotacji po 
pożyczki czy finansowanie kapitału 
własnego, powinny mieć w przyszłości 
wszystkie europejskie podmioty 
przemysłowe; jest głęboko przekonany, że 
w kopercie finansowej przewidzianej na 
Program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) należy 
zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe, co najmniej do 
wysokości środków udostępnionych na 
program na rzecz konkurencyjności 
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ten odpowiadał w większym stopniu 
różnym potrzebom MŚP;

i innowacji w latach 2007-2013, i ułatwić 
dostęp do niego, aby można było objąć 
zasięgiem programu jeszcze więcej MŚP 
i aby budżet ten odpowiadał w większym 
stopniu różnym potrzebom MŚP;

Or. de

Poprawka 21
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zdecydowanie uważa, że nakłady 
przeznaczone na Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME) powinny zostać zdecydowanie 
zwiększone, w szczególności na 
instrumenty finansowe, tak aby program 
mógł dotrzeć do jeszcze większej liczby 
MŚP i można było w jego ramach 
finansować przeniesienia własności 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 22
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że stworzenie 
zrównoważonych systemów 
energetycznych nowej generacji w UE 
będzie wymagało znacznych inwestycji w 
badania naukowe i rozwój w dziedzinie 
energetyki; podkreśla zatem konieczność 

5. jest zdania, że stworzenie 
zrównoważonych systemów 
energetycznych nowej generacji w UE 
będzie wymagało znacznych inwestycji w 
badania naukowe i rozwój w dziedzinie 
energetyki; podkreśla zatem konieczność 
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zwiększenia poziomu finansowania badań 
naukowych i rozwoju technologicznego 
oraz kontynuacji projektów 
demonstracyjnych w dziedzinie energetyki; 
wzywa do całkowitego wdrożenia 
przyjętego już europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (EPSTE); 
zwraca się do Komisji i Rady, by wyjaśniły 
zasady jego finansowania w WRF na lata 
2014–2020;

zwiększenia poziomu finansowania badań 
naukowych i rozwoju technologicznego 
oraz kontynuacji projektów 
demonstracyjnych w dziedzinie energetyki; 
apeluje o utrzymanie i uzupełnienie 
budżetu programu Inteligentna Energia 
dla Europy, zarządzanego przez Agencję 
Wykonawczą ds. Konkurencyjności i 
Innowacyjności; wzywa do całkowitego 
wdrożenia przyjętego już europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (EPSTE); 
zwraca się do Komisji i Rady, by wyjaśniły 
zasady jego finansowania w WRF na lata 
2014–2020; wzywa Komisję i Radę, aby 
zapewniły odpowiednie finansowanie 
rozwoju inteligentnych sieci 
energetycznych;

Or. ro

Poprawka 23
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że stworzenie 
zrównoważonych systemów 
energetycznych nowej generacji w UE 
będzie wymagało znacznych inwestycji w 
badania naukowe i rozwój w dziedzinie 
energetyki; podkreśla zatem konieczność 
zwiększenia poziomu finansowania badań 
naukowych i rozwoju technologicznego 
oraz kontynuacji projektów 
demonstracyjnych w dziedzinie 
energetyki; wzywa do całkowitego
wdrożenia przyjętego już europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (EPSTE); 
zwraca się do Komisji i Rady, by wyjaśniły 
zasady jego finansowania w WRF na lata 

5. jest zdania, że stworzenie 
zrównoważonych systemów 
energetycznych nowej generacji w UE 
będzie wymagało znacznych inwestycji w 
badania naukowe i rozwój w dziedzinie 
energetyki; podkreśla zatem konieczność 
zwiększenia poziomu finansowania badań 
naukowych i rozwoju technologicznego, w 
szczególności w dziedzinie energii 
odnawialnej i systemów oszczędności 
energii; wzywa do wdrożenia przyjętego 
już europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(EPSTE) w celu propagowania energii 
niekonwencjonalnych; popiera 
umieszczenie przez Komisję finansowania 
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2014–2020; ITER poza WRF na lata 2014–2020;

Or. en

Poprawka 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie, jakie ma 
przyznanie odpowiedniego poziomu 
finansowania państwom członkowskim, 
które w ramach negocjacji w sprawie 
przystąpienia do Unii Europejskiej 
zobowiązały się do zamknięcia i wycofania 
z eksploatacji bloków reaktorów 
jądrowych, gdyż uznaje, że takie szybkie 
zamknięcie stanowi wyjątkowe obciążenie 
finansowe dla tych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 25
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu 
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu 

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że nie należy dłużej 
finansować projektów, które znacznie 
przekraczają lub przekroczyły swoje 
budżety, podczas gdy zarządzających 
innymi projektami nakłania się do 
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przemysłem należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

ścisłego trzymania się ram budżetowych w 
okresie trudności finansowych i recesji; 
zauważa, że istnieje ryzyko, iż takie 
projekty mogą podważyć zaufanie i 
utrudnić finansowanie przyszłych 
projektów badawczych; uważa, że w 
budżecie UE należy zapewnić 
finansowanie przemysłu w oparciu o 
całkowicie niezależny i kompleksowy 
budżet wieloletni, podczas gdy usprawnień 
w zarządzaniu przemysłem należy nadal 
dokonywać w oparciu o zasady określone 
w traktatach UE; zaznacza, że wszelkie 
nadwyżki kosztów powstałe w trakcie 
realizacji tych projektów powinny być 
pokrywane w sposób, który nie zagraża 
finansowaniu i skutecznemu wdrażaniu 
innych strategii UE przyczyniających się 
do osiągania celów strategii „Europa 
2020”;

uważa, że istnieje zagrożenie, iż projekty 
obarczone dużym ryzykiem prowadzone 
poza ramami finansowymi mogą wpłynąć
na przejrzystość i przewidywalność 
budżetu UE, osłabić dyscyplinę budżetową 
i naruszać zasady utrzymania 
prawidłowego budżetu;

Or. sv

Poprawka 26
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 

zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
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należy zapewnić finansowanie przemysłu 
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu 
przemysłem należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

należy zapewnić finansowanie przemysłu 
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu 
przemysłem należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

uważa, że istnieje zagrożenie, iż projekty 
obarczone dużym ryzykiem prowadzone 
poza ramami finansowymi mogą wpłynąć 
na przejrzystość i przewidywalność 
budżetu UE, osłabić dyscyplinę budżetową 
i naruszać zasady utrzymania 
prawidłowego budżetu;

Or. sv

Poprawka 27
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu 
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu 
przemysłem należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 

6. rozumie strategiczne znaczenie, jakie 
projekty infrastrukturalne na wielką skalę 
mogą mieć dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; wyraża jednak 
zaniepokojenie co do równowagi kosztów i 
korzyści niektórych z tych projektów na 
wielką skalę; zwraca się o wyodrębnienie 
projektów na wielką skalę w osobnych 
poddziałach w WRF oraz o lepsze 
zarządzanie wydatkami i ich 
monitorowanie, aby uniknąć 
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UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

przekraczania kosztów; zaznacza, że 
wszelkie nadwyżki kosztów powstałe w 
trakcie realizacji tych projektów powinny 
być pokrywane w sposób, który nie 
zagraża finansowaniu i skutecznemu 
wdrażaniu innych strategii UE 
przyczyniających się do osiągania celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 28
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu przemysłem
należy nadal dokonywać w oparciu o 
zasady określone w traktatach UE; 
zaznacza, że wszelkie nadwyżki kosztów 
powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, EGNOS, 
GMES) dla przyszłości konkurencyjności 
UE i dla umocnienia pozycji 
poszczególnych sektorów przemysłu UE;
uważa, że w budżecie UE należy zapewnić 
ich finansowanie w oparciu o całkowicie 
niezależny i kompleksowy budżet 
wieloletni, podczas gdy usprawnień w 
zarządzaniu należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że nadwyżki kosztów 
powstałe w trakcie realizacji 
jakiegokolwiek z tych projektów powinny 
być pokrywane w sposób, który nie 
zagraża finansowaniu i skutecznemu 
wdrażaniu innych projektów na wielką 
skalę lub innych strategii UE 
przyczyniających się do osiągania celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en
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Poprawka 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu przemysłem
należy nadal dokonywać w oparciu o 
zasady określone w traktatach UE; 
zaznacza, że wszelkie nadwyżki kosztów 
powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie dużych
projektów przemysłowych w oparciu o 
całkowicie niezależny i kompleksowy
budżet wieloletni, podczas gdy usprawnień 
w zarządzaniu dużymi projektami 
przemysłowymi należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 30
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
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przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu 
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu 
przemysłem należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu 
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu 
przemysłem należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”; podkreśla 
konieczność ponownego włączenia 
budżetu ITER do budżetu programu 
„Horyzont 2020”, aby zapewnić 
bezpieczne finansowanie tego niezwykle 
ważnego projektu badawczego;

Or. en

Poprawka 31
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu 
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu 
przemysłem należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką
skalę (takich jak ITER, Galileo, EGNOS, 
GMES) dla przyszłości konkurencyjności 
UE i dla umocnienia pozycji 
poszczególnych sektorów przemysłu UE; 
uważa, że w budżecie UE należy zapewnić 
finansowanie przemysłu w oparciu o 
całkowicie niezależny i kompleksowy
budżet wieloletni, podczas gdy usprawnień 
w zarządzaniu przemysłem należy nadal 
dokonywać w oparciu o zasady określone 
w traktatach UE; zaznacza, że wszelkie 
nadwyżki kosztów powstałe w trakcie 
realizacji tych projektów powinny być 
pokrywane w sposób, który nie zagraża 
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sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

finansowaniu i skutecznemu wdrażaniu 
innych strategii UE przyczyniających się 
do osiągania celów strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 32
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) dla przyszłości 
konkurencyjności UE i dla umocnienia 
pozycji poszczególnych sektorów 
przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu 
w oparciu o całkowicie niezależny i 
kompleksowy budżet wieloletni, podczas 
gdy usprawnień w zarządzaniu 
przemysłem należy nadal dokonywać w 
oparciu o zasady określone w traktatach 
UE; zaznacza, że wszelkie nadwyżki 
kosztów powstałe w trakcie realizacji tych 
projektów powinny być pokrywane w 
sposób, który nie zagraża finansowaniu i 
skutecznemu wdrażaniu innych strategii 
UE przyczyniających się do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”;

zwraca uwagę na strategiczne znaczenie 
projektów infrastrukturalnych na wielką 
skalę (takich jak Galileo, GLONASS, 
GMES) dla przyszłości konkurencyjności 
UE i dla umocnienia pozycji 
poszczególnych sektorów przemysłu UE; 
uważa, że w budżecie UE należy zapewnić 
finansowanie przemysłu w oparciu o 
całkowicie niezależny i kompleksowy 
budżet wieloletni, podczas gdy usprawnień 
w zarządzaniu przemysłem należy nadal 
dokonywać w oparciu o zasady określone 
w traktatach UE; zaznacza, że wszelkie 
nadwyżki kosztów powstałe w trakcie 
realizacji tych projektów powinny być 
pokrywane w sposób, który nie zagraża 
finansowaniu i skutecznemu wdrażaniu 
innych strategii UE przyczyniających się 
do osiągania celów strategii „Europa 
2020”;

Or. sv

Poprawka 33
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w kontekście bieżących 
ograniczeń budżetów publicznych w celu 
realizacji długoterminowych inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia założeń 
strategii „Europa 2020” bezsprzecznie 
konieczne jest pozyskanie środków z 
innych źródeł; jest głęboko przekonana, że 
wartość dodana UE wzrasta w 
szczególności poprzez wspieranie 
kosztownych i długofalowych programów 
wysokiego ryzyka, które to wsparcie jest 
poza zasięgiem poszczególnych państw 
członkowskich; w związku z tym apeluje 
do UE o podjęcie działań służących 
zmniejszeniu ryzyka związanego z 
inwestycjami w działania realizowane na 
wielką skalę oraz o opracowanie 
ogólnoeuropejskich inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę 
ICT; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje uruchomienie pilotażowego 
etapu inicjatywy w zakresie obligacji na 
finansowanie projektów UE, obejmującego 
rok 2012 i 2013, oraz wniosek Komisji 
dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” 
jako pierwsze kroki we właściwym 
kierunku;

7. jest zdania, że w kontekście bieżących 
ograniczeń budżetów publicznych w celu 
realizacji długoterminowych inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia założeń 
strategii „Europa 2020” bezsprzecznie 
konieczne jest pozyskanie środków z 
innych źródeł; jest głęboko przekonany, że 
wartość dodana UE wzrasta w 
szczególności poprzez wspieranie 
programów, które to wsparcie jest poza 
zasięgiem poszczególnych państw 
członkowskich; w związku z tym apeluje 
do UE o podjęcie działań służących 
zmniejszeniu ryzyka związanego z 
inwestycjami w działania realizowane na 
wielką skalę oraz o opracowanie 
ogólnoeuropejskich inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę 
ICT; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje uruchomienie pilotażowego 
etapu inicjatywy w zakresie obligacji na 
finansowanie projektów UE, obejmującego 
rok 2012 i 2013, oraz wniosek Komisji 
dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” 
jako pierwsze kroki we właściwym 
kierunku; wzywa Komisję, aby w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” 
przeznaczyła co najmniej dwie trzecie 
środków finansowych przewidzianych na 
inwestycje energetyczne na projekty 
dotyczące zrównoważonej energii, takie 
jak efektywność energetyczna i 
inteligentne sieci;

Or. en

Poprawka 34
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w kontekście bieżących
ograniczeń budżetów publicznych w celu 
realizacji długoterminowych inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia założeń 
strategii „Europa 2020” bezsprzecznie 
konieczne jest pozyskanie środków z 
innych źródeł; jest głęboko przekonana, że 
wartość dodana UE wzrasta w 
szczególności poprzez wspieranie 
kosztownych i długofalowych programów 
wysokiego ryzyka, które to wsparcie jest 
poza zasięgiem poszczególnych państw 
członkowskich; w związku z tym apeluje 
do UE o podjęcie działań służących 
zmniejszeniu ryzyka związanego z 
inwestycjami w działania realizowane na 
wielką skalę oraz o opracowanie 
ogólnoeuropejskich inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę 
ICT; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje uruchomienie pilotażowego 
etapu inicjatywy w zakresie obligacji na 
finansowanie projektów UE, obejmującego 
rok 2012 i 2013, oraz wniosek Komisji 
dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” 
jako pierwsze kroki we właściwym 
kierunku; 

7. jest zdania, że w kontekście obecnych
ograniczeń budżetów publicznych w celu 
realizacji długoterminowych inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia założeń 
strategii „Europa 2020” bezsprzecznie 
konieczne jest pozyskanie środków z 
innych źródeł; jest głęboko przekonany, że 
wartość dodana UE wzrasta w 
szczególności poprzez wspieranie 
kosztownych i długofalowych programów 
wysokiego ryzyka, które to wsparcie jest 
poza zasięgiem poszczególnych państw 
członkowskich; w związku z tym apeluje 
do UE o podjęcie działań służących 
zmniejszeniu ryzyka związanego z 
inwestycjami w działania realizowane na 
wielką skalę oraz o opracowanie 
ogólnoeuropejskich inwestycji, między 
innymi, w infrastrukturę energetyczną i 
infrastrukturę ICT; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje uruchomienie 
pilotażowego etapu inicjatywy w zakresie 
obligacji na finansowanie projektów UE, 
obejmującego rok 2012 i 2013, oraz 
wniosek Komisji dotyczący instrumentu 
„Łącząc Europę” jako pierwsze kroki w 
tym kierunku; zaleca, aby Komisja 
prowadziła monitorowanie i dokonała 
przeglądu łącznego wpływu nowych lub 
zmienionych przepisów na 
długoterminowe inwestycje sektora 
prywatnego oraz aby w trybie pilnym 
zajęła się barierami utrudniającymi 
inwestycje;

Or. en

Poprawka 35
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. jest zdania, że w kontekście bieżących 
ograniczeń budżetów publicznych w celu 
realizacji długoterminowych inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia założeń 
strategii „Europa 2020” bezsprzecznie 
konieczne jest pozyskanie środków z 
innych źródeł; jest głęboko przekonana, że 
wartość dodana UE wzrasta w 
szczególności poprzez wspieranie 
kosztownych i długofalowych programów 
wysokiego ryzyka, które to wsparcie jest 
poza zasięgiem poszczególnych państw 
członkowskich; w związku z tym apeluje 
do UE o podjęcie działań służących 
zmniejszeniu ryzyka związanego z 
inwestycjami w działania realizowane na 
wielką skalę oraz o opracowanie 
ogólnoeuropejskich inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę 
ICT; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje uruchomienie pilotażowego 
etapu inicjatywy w zakresie obligacji na 
finansowanie projektów UE, obejmującego 
rok 2012 i 2013, oraz wniosek Komisji 
dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” 
jako pierwsze kroki we właściwym 
kierunku;

7. jest zdania, że w kontekście bieżących 
ograniczeń budżetów publicznych w celu 
realizacji długoterminowych inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia założeń 
strategii „Europa 2020” bezsprzecznie 
konieczne jest pozyskanie środków z 
innych źródeł; jest głęboko przekonany, że 
wartość dodana UE wzrasta w 
szczególności poprzez wspieranie 
kosztownych i długofalowych programów 
wysokiego ryzyka, które to wsparcie jest 
poza zasięgiem poszczególnych państw 
członkowskich; w związku z tym apeluje 
do UE o podjęcie działań służących 
zmniejszeniu ryzyka związanego z 
inwestycjami w działania realizowane na 
wielką skalę oraz o opracowanie 
ogólnoeuropejskich inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę 
ICT; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje uruchomienie pilotażowego 
etapu inicjatywy w zakresie obligacji na 
finansowanie projektów UE, obejmującego 
rok 2012 i 2013, oraz wniosek Komisji 
dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” 
jako pierwsze kroki we właściwym 
kierunku; podkreśla, jak ważne jest 
zadbanie o odpowiednie finansowanie 
instrumentu „Łącząc Europę”, aby 
zapewnić jego wdrożenie, między innymi 
w celu zabezpieczenia dostaw energii w 
Europie i realizacji rynku wewnętrznego 
UE o zróżnicowanych źródłach dostaw, a 
także przyczynienia się do trwałego 
rozwoju;

Or. sv

Poprawka 36
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że z budżetu UE nie należy 
finansować projektów, które powodują 
wzrost niepewności co do obciążeń 
finansowych, jakie będą ponosić państwa 
członkowskie;

Or. sv

Poprawka 37
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. twierdzi jednak, że w celu poprawy 
sytuacji w zakresie wspierania 
długoterminowych inwestycji w UE 
potrzebna jest bardzie dogłębna analiza; 
podkreśla konieczność opracowania i 
wzmocnienia finansowych instrumentów 
podziału ryzyka opartych na budżecie UE a 
za ich pośrednictwem ułatwienia 
finansowania inwestycji w sektory 
priorytetowe obejmujące szerszy i bardziej 
różnorodny zakres projektów oraz wiążące 
się z tym różne rodzaje ryzyka (tzw. 
podejście oparte na portfelu projektów); 
jest przekonana, ze należy dążyć do 
osiągnięcia efektu synergii i 
komplementarności systemów UE i państw 
członkowskich, by zmaksymalizować 
potencjał wzrostu takich instrumentów; 
zaznacza, że instrumenty te muszą się 
opierać na jasnych i przejrzystych 
kryteriach kwalifikowalności i wyboru 
projektów;

8. twierdzi jednak, że w celu poprawy 
sytuacji w zakresie wspierania 
długoterminowych inwestycji w UE 
potrzebna jest bardzie dogłębna ocena; 
podkreśla konieczność dalszej analizy i 
oceny finansowych instrumentów podziału 
ryzyka opartych na budżecie UE z myślą o 
ewentualnym rozszerzeniu zakresu ich 
stosowania, a za ich pośrednictwem 
ułatwienia finansowania inwestycji w 
sektory priorytetowe obejmujące szerszy i 
bardziej różnorodny zakres projektów oraz 
wiążące się z tym różne rodzaje ryzyka 
(tzw. podejście oparte na portfelu 
projektów); jest przekonany, ze należy 
dążyć do osiągnięcia efektu synergii i 
komplementarności systemów UE i państw 
członkowskich, by zmaksymalizować 
potencjał wzrostu takich instrumentów; 
zaznacza, że instrumenty te muszą się 
opierać na jasnych i przejrzystych 
kryteriach kwalifikowalności i wyboru 
projektów;

Or. en
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Poprawka 38
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraźnie podkreśla, że wszystkie 
innowacyjne instrumenty finansowe 
powinny kierować się zasadą ponownego 
inwestowania zwrotu inwestycji; zwraca 
uwagę, że ta zasada ponownego 
wykorzystywania środków wiąże się nie 
tylko z oszczędnościami z punktu widzenia 
finansów publicznych, lecz również 
umacnia efekt dźwigni i efekt mnożnikowy 
tych instrumentów, który w ostatecznym 
rozrachunku pomaga zapewnić wyższy 
poziom inwestycji w gospodarkę;

9. wyraźnie podkreśla, że ponowne 
inwestowanie zwrotu inwestycji może 
okazać się przydatną zasadą rządzącą 
innowacyjnymi instrumentami 
finansowymi; zwraca uwagę, że ta zasada 
ponownego wykorzystywania środków 
wiąże się nie tylko z oszczędnościami z 
punktu widzenia finansów publicznych, 
lecz również umacnia efekt dźwigni i efekt 
mnożnikowy tych instrumentów, który w 
ostatecznym rozrachunku pomaga 
zapewnić wyższy poziom inwestycji w 
gospodarkę;

Or. en

Poprawka 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że należy promować 
wzajemne powiązanie i synergię między 
poszczególnymi programami (takimi jak 
„Horyzont 2020”, COSME, instrument 
„Łącząc Europę”) a polityką spójności; jest 
przekonana, że należy zachęcać do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego, by zmaksymalizować absorpcję 
dostępnych funduszy UE we wszystkich 
państwach członkowskich, a tym samym 
ich udział we wszystkich programach 
szczegółowych, a także by osiągnąć 
równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE.

10. podkreśla, że należy promować 
wzajemne powiązanie i synergię między 
poszczególnymi programami (takimi jak 
„Horyzont 2020”, COSME, instrument 
„Łącząc Europę”) a polityką spójności; jest 
przekonany, że należy zachęcać do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego, by zmaksymalizować absorpcję 
dostępnych funduszy UE we wszystkich 
państwach członkowskich, a tym samym 
ich udział we wszystkich programach 
szczegółowych, a także by osiągnąć 
równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE. podkreśla jednak, że 



PE494.802v01-00 32/35 AM\911739PL.doc

PL

polityki spójności nie należy postrzegać 
jako zamiennika odpowiedniego 
finansowania poszczególnych 
programów; uważa, że polityka spójności 
może wspierać działania, takie jak 
efektywność energetyczna, jako 
dodatkowe źródło, ale jedynie wtedy, gdy 
te programy propagują cele konwergencji 
przewidziane w polityce spójności;

Or. en

Poprawka 40
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że należy promować 
wzajemne powiązanie i synergię między 
poszczególnymi programami (takimi jak 
„Horyzont 2020”, COSME, instrument 
„Łącząc Europę”) a polityką spójności; jest 
przekonana, że należy zachęcać do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego, by zmaksymalizować absorpcję 
dostępnych funduszy UE we wszystkich 
państwach członkowskich, a tym samym 
ich udział we wszystkich programach 
szczegółowych, a także by osiągnąć 
równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE.

10. podkreśla, że należy promować 
wzajemne powiązanie i synergię między 
poszczególnymi programami (takimi jak 
„Horyzont 2020”, COSME, instrument 
„Łącząc Europę”) a polityką spójności; jest 
przekonany, że należy zachęcać do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego, by zmaksymalizować absorpcję 
dostępnych funduszy UE we wszystkich 
państwach członkowskich, a tym samym 
ich udział we wszystkich programach 
szczegółowych, a także by osiągnąć 
równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE; wzywa Komisję i 
Radę do znacznego zwiększenia poziomu 
finansowania strukturalnego, które 
państwa członkowskie mogą wykorzystać 
do podwyższenia efektywności 
energetycznej, zwłaszcza w dziedzinie 
mieszkalnictwa;

Or. ro
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Poprawka 41
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że należy promować 
wzajemne powiązanie i synergię między 
poszczególnymi programami (takimi jak 
„Horyzont 2020”, COSME, instrument 
„Łącząc Europę”) a polityką spójności; jest 
przekonana, że należy zachęcać do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego, by zmaksymalizować absorpcję 
dostępnych funduszy UE we wszystkich 
państwach członkowskich, a tym samym 
ich udział we wszystkich programach 
szczegółowych, a także by osiągnąć 
równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE.

10. podkreśla, że należy promować 
wzajemne powiązanie i synergię między 
polityką spójności a poszczególnymi 
programami (takimi jak „Horyzont 2020”, 
COSME, instrument „Łącząc Europę”); 
jest przekonany, że należy zachęcać do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego, by zmaksymalizować absorpcję 
dostępnych funduszy UE we wszystkich 
państwach członkowskich, a tym samym 
ich udział we wszystkich programach 
szczegółowych, a także by osiągnąć 
równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE.

Or. en

Poprawka 42
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że należy promować 
wzajemne powiązanie i synergię między 
poszczególnymi programami (takimi jak 
„Horyzont 2020”, COSME, instrument 
„Łącząc Europę”) a polityką spójności; jest 
przekonana, że należy zachęcać do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego, by zmaksymalizować absorpcję 
dostępnych funduszy UE we wszystkich 
państwach członkowskich, a tym samym 
ich udział we wszystkich programach 
szczegółowych, a także by osiągnąć 

podkreśla, że należy umożliwiać i lepiej
promować zrównoważoność, wzajemne 
powiązanie i synergię między 
poszczególnymi programami (takimi jak 
„Horyzont 2020”, COSME, instrument 
„Łącząc Europę”) a polityką spójności; jest 
przekonany, że należy zachęcać do 
finansowania skumulowanego lub 
łączonego, by zmaksymalizować absorpcję 
dostępnych funduszy UE we wszystkich 
państwach członkowskich, a tym samym 
ich udział we wszystkich programach 
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równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE.

szczegółowych, a także by osiągnąć 
równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE.

Or. en

Poprawka 43
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. w szczególności podkreśla 
konieczność dalszego finansowania 
programu „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014-2020; program 
ten ma wspierać europejską 
przedsiębiorczość, wymianę wiedzy 
i najlepszych praktyk, a także tworzenie 
sieci i partnerstw służących tym celom;

Or. de

Poprawka 44
Amalia Sartori

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że zwiększeniu budżetu 
operacyjnego musi towarzyszyć 
odpowiedni wzrost budżetu 
administracyjnego, aby zapewnić 
pomyślne wyniki programów UE;

Or. en
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