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Poprawka 1
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża głębokie ubolewanie, że Rada 
obcięła 38 miliardów EUR w dziale 1a, z 
którego finansowane są główne strategie 
polityczne UE w zakresie innowacji, 
badań, infrastruktury, MŚP, młodzieży i 
edukacji, niezbędne do radzenia sobie z 
obecnym kryzysem gospodarczym i 
ważnymi wyzwaniami społecznymi;
uważa, że odpowiednie ograniczenia 
płatności w ramach WPR pozwoliłyby 
uwolnić dodatkowe środki budżetowe na 
dział 1a;

2. wyraża głębokie ubolewanie, że Rada 
obcięła 38 miliardów EUR w dziale 1a, z 
którego finansowane są główne strategie 
polityczne UE w zakresie innowacji, 
badań, infrastruktury, MŚP, młodzieży i 
edukacji, niezbędne do radzenia sobie z 
obecnym kryzysem gospodarczym i 
ważnymi wyzwaniami społecznymi;
podkreśla, że środki w ramach działu 1 a 
mogą być wykorzystane do realizacji
priorytetów politycznych UE w takich 
dziedzinach, jak: walka z bezrobociem, 
polityka przemysłowa UE, badania i 
rozwój czy energia;

Or. ro

Poprawka 2
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża głębokie ubolewanie, że Rada 
obcięła 38 miliardów EUR w dziale 1a, 
z którego finansowane są główne strategie 
polityczne UE w zakresie innowacji, 
badań, infrastruktury, MŚP, młodzieży 
i edukacji, niezbędne do radzenia sobie 
z obecnym kryzysem gospodarczym 
i ważnymi wyzwaniami społecznymi; 
uważa, że odpowiednie ograniczenia 
płatności w ramach WPR pozwoliłyby 
uwolnić dodatkowe środki budżetowe na 
dział 1a;

2. wyraża głębokie ubolewanie, że Rada 
obcięła 38 miliardów EUR w dziale 1a, 
z którego finansowane są główne strategie 
polityczne UE w zakresie innowacji, 
badań, infrastruktury, MŚP, młodzieży 
i edukacji, niezbędne do radzenia sobie 
z obecnym kryzysem gospodarczym 
i ważnymi wyzwaniami społecznymi; 
uważa, że należy umożliwić uwolnienie 
dodatkowych środków budżetowych na 
dział 1a;

Or. de
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Poprawka 3
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. pragnie uzyskać informacje na temat 
środków na płatności pozostałych do 
wykorzystania w okresie 2007–2013, 
zwłaszcza za ostatni rok 2013, w związku z 
czym zwraca się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie oceny skutków 
finansowych w sprawie wykorzystania 
środków na płatności w obecnych ramach 
finansowych 2007–2013 ze wskazaniem: 
kwot planowanych i kwot zobowiązań na 
lata 2007–2012; kwot niewykorzystanych 
w stosunku do szacunków, kwot 
pozostałych na dzień dzisiejszy do 
wykorzystania; wszystkich informacji 
finansowych dotyczących wykorzystania 
środków na płatności;

Or. fr

Poprawka 4
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa ograny władzy budżetowej do 
zapewnienia możliwie jak największej 
elastyczności, tak by przeznaczyć 
niewykorzystane środki roczne na 
programy przewidziane w dziale 1a, a w 
szczególności na program „Horyzont 
2020”, program COSME oraz instrument 
„Łącząc Europę”;
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Or. en

Poprawka 5
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zdecydowanie sprzeciwia się próbom 
pozyskania niezbędnych środków poprzez 
przesunięcie środków z działu 1a w celu 
uzupełnienia wszelkich przyszłych 
potencjalnych niedoborów środków, tak 
by pokryć wszelkie niepokryte roszczenia 
płatności danego roku budżetowego w 
przyszłych wieloletnich ramach 
finansowych; 

Or. en

Poprawka 6
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o ambitny przydział środków 
finansowych na program „Horyzont 2020”; 
zdecydowanie sprzeciwia się jakimkolwiek 
propozycjom przewidującym pułapy na rok 
2014 poniżej poziomów z 2013 r.; wzywa 
Komisję, aby ustanowiła specjalne pozycje 
w budżecie przeznaczone na instrument na 
rzecz MŚP, program „Nauka w 
społeczeństwie” i programy zwiększania 
uczestnictwa, a także na działania 
następcze po programie ekoinnowacji CIP i 
programie „Inteligentna energia dla 
Europy”;

3. przypomina Radzie o jej oświadczeniu, 
zgodnie z którym poziom finansowania 
programu „Horyzont 2020” musi 
faktycznie wzrosnąć w porównaniu z 
poziomem z 2013 r.; dlatego apeluje o 
ambitny przydział środków finansowych 
na program „Horyzont 2020” i
zdecydowanie sprzeciwia się jakimkolwiek 
propozycjom przewidującym pułapy na rok 
2014 poniżej poziomów z 2013 r.; wzywa 
Komisję, aby ustanowiła specjalne pozycje 
w budżecie przeznaczone na instrument na 
rzecz MŚP, program „Nauka w 
społeczeństwie” i programy zwiększania 
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uczestnictwa, a także na działania 
następcze po programie ekoinnowacji CIP i 
programie „Inteligentna energia dla 
Europy”;

Or. en

Poprawka 7
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o ambitny przydział środków 
finansowych na program „Horyzont 2020”; 
zdecydowanie sprzeciwia się jakimkolwiek 
propozycjom przewidującym pułapy na rok 
2014 poniżej poziomów z 2013 r.; wzywa 
Komisję, aby ustanowiła specjalne pozycje 
w budżecie przeznaczone na instrument na 
rzecz MŚP, program „Nauka w 
społeczeństwie” i programy zwiększania 
uczestnictwa, a także na działania 
następcze po programie ekoinnowacji CIP i 
programie „Inteligentna energia dla 
Europy”;

3. apeluje o ambitny przydział środków 
finansowych na program „Horyzont 2020”; 
zdecydowanie sprzeciwia się jakimkolwiek 
propozycjom przewidującym pułapy na rok 
2014 poniżej poziomów z 2013 r.; wzywa 
Komisję, aby ustanowiła specjalne pozycje 
w budżecie przeznaczone na instrument na 
rzecz MŚP, oraz by przeznaczyła pozycje 
budżetowe na program „Nauka w 
społeczeństwie” i programy zwiększania 
uczestnictwa, a także na działania 
następcze po programie ekoinnowacji CIP i 
programie „Inteligentna energia dla 
Europy”;

Or. en

Poprawka 8
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o jednorazowy przydział 
środków budżetowych Europejskiemu 
Instytut Innowacji i Technologii, aby 
zapewnić zainteresowanym podmiotom we 
wspólnotach wiedzy i innowacji stabilne i 
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przewidywalne ramy inwestycji;

Or. en

Poprawka 9
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje o ambitny przydział środków 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii, aby uzyskać masę krytyczną 
potrzebną do stworzenia nowych 
przewidzianych wspólnot wiedzy i 
innowacji;

Or. en

Poprawka 10
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność podjęcia 
problemów, przed jakimi stoją MŚP, za 
pośrednictwem ambitnego programu 
COSME; ze względu na szczególnie trudną 
sytuację, jeśli chodzi o dostęp do 
finansowania, apeluje o przeznaczenie co 
najmniej 60% budżetu COSME na 
instrumenty finansowe;

5. podkreśla konieczność podjęcia 
problemów, przed jakimi stoją MŚP, za 
pośrednictwem ambitnego programu 
COSME; ze względu na szczególnie trudną 
sytuację, jeśli chodzi o dostęp do 
finansowania, apeluje o przeznaczenie co 
najmniej 60% budżetu COSME na 
instrumenty finansowe; domaga się, aby 
w WRF kontynuowano programy na rzecz 
mikrofinansowania (np. Progress, 
JASMINE); ponadto wzywa do 
ściślejszego powiązania istniejących oraz 
przyszłych instrumentów na rzecz 
wspierania przedsiębiorczości, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny, 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
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Globalizacji, program „Gwarancja dla 
Młodzieży” i program „Erasmus” dla 
młodych przedsiębiorców, aby tworzyć 
zachęty i osiągać efekt synergii na 
szczeblu krajowym i lokalnym;

Or. de

Poprawka 11
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność podjęcia 
problemów, przed jakimi stoją MŚP, za 
pośrednictwem ambitnego programu 
COSME; ze względu na szczególnie trudną 
sytuację, jeśli chodzi o dostęp do 
finansowania, apeluje o przeznaczenie co 
najmniej 60% budżetu COSME na 
instrumenty finansowe;

5. podkreśla konieczność podjęcia 
problemów, przed jakimi stoją MŚP, za 
pośrednictwem ambitnego programu 
COSME; uważa, że zaproponowany 
obecnie poziom finansowania jest 
niewystarczający i potwierdza stanowisko 
Parlamentu, by podwoić kwotę przyznaną 
na ten program w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych; ze 
względu na szczególnie trudną sytuację, 
jeśli chodzi o dostęp do finansowania, 
apeluje o przeznaczenie co najmniej 60% 
budżetu COSME na instrumenty 
finansowe;

Or. en

Poprawka 12
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność podjęcia 
problemów, przed jakimi stoją MŚP, za 
pośrednictwem ambitnego programu 

5. podkreśla konieczność podjęcia
problemów, przed jakimi stoją MŚP, za 
pośrednictwem ambitnego programu 
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COSME; ze względu na szczególnie trudną 
sytuację, jeśli chodzi o dostęp do 
finansowania, apeluje o przeznaczenie co 
najmniej 60% budżetu COSME na 
instrumenty finansowe;

COSME; ze względu na szczególnie trudną 
sytuację, jeśli chodzi o dostęp do 
finansowania, apeluje o przeznaczenie co 
najmniej 60% budżetu COSME na 
najskuteczniejsze instrumenty finansowe;

Or. en

Poprawka 13
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo i 
Copernicus) muszą być finansowane z 
zewnątrz i spoza budżetu WRF oraz 
podkreśla, że żadne środki UE nie mogą 
być wykorzystywane na pokrycie 
dodatkowego przekroczenia kosztów lub 
pokrycie kosztów projektu ITER;

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo i 
Copernicus) i projekt ITER muszą być 
finansowane poza pułapami wieloletnich 
ram finansowych, aby zadbać o to, że
ewentualne przekroczenie kosztów nie 
zagrozi finansowaniu i pomyślnej 
realizacji innych unijnych strategii 
politycznych, zwłaszcza w obszarze badań, 
przy jednoczesnym zachowaniu pełnych 
uprawnień obu organów władzy 
budżetowej; w oparciu o koszty całkowite, 
które zostaną ustalone, należy wyodrębnić 
kwoty ze środków na zobowiązania 
przewidzianych w rozporządzeniu w 
sprawie wieloletnich ram finansowych, 
aby zagwarantować finansowanie tych 
projektów bez uszczerbku dla pozostałych 
priorytetów UE, takich jak program 
„Horyzont 2020”, COSME oraz program 
Erasmus;

Or. en

Poprawka 14
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 6



PE510.847v01-00 10/12 AM\936908PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo 
i Copernicus) muszą być finansowane 
z zewnątrz i spoza budżetu WRF oraz 
podkreśla, że żadne środki UE nie mogą 
być wykorzystywane na pokrycie 
dodatkowego przekroczenia kosztów lub 
pokrycie kosztów projektu ITER;

6. utrzymuje, że ramy finansowe głównych 
projektów infrastrukturalnych UE (takich
jak Galileo, Copernicus i ITER) powinny 
wykraczać poza pułapy WRF, tak aby 
w razie konieczności możliwe było 
udostępnianie dodatkowych środków przez 
państwa członkowskie;

Or. de

Poprawka 15
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo i 
Copernicus) muszą być finansowane z 
zewnątrz i spoza budżetu WRF oraz 
podkreśla, że żadne środki UE nie mogą 
być wykorzystywane na pokrycie 
dodatkowego przekroczenia kosztów lub 
pokrycie kosztów projektu ITER;

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo, 
ITER i Copernicus) muszą być 
finansowane poza budżetem WRF oraz 
podkreśla, że finansowaniu i pomyślnemu 
wdrożeniu innych programów UE nie 
może zagrażać możliwe przekroczenie 
kosztów tych projektów na wielką skalę;

Or. en

Poprawka 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo i 
Copernicus) muszą być finansowane z 
zewnątrz i spoza budżetu WRF oraz 
podkreśla, że żadne środki UE nie mogą 
być wykorzystywane na pokrycie 

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo, 
ITER i Copernicus) muszą być 
finansowane poza budżetem WRF oraz 
podkreśla, że finansowaniu i pomyślnemu 
wdrożeniu innych programów UE nie 
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dodatkowego przekroczenia kosztów lub 
pokrycie kosztów projektu ITER;

może zagrażać możliwe przekroczenie 
kosztów tych projektów na wielką skalę;

Or. en

Poprawka 17
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo i 
Copernicus) muszą być finansowane z 
zewnątrz i spoza budżetu WRF oraz 
podkreśla, że żadne środki UE nie mogą 
być wykorzystywane na pokrycie 
dodatkowego przekroczenia kosztów lub 
pokrycie kosztów projektu ITER;

6. utrzymuje, że główne projekty 
infrastrukturalne UE (takie jak Galileo i 
Copernicus) muszą być finansowane poza 
budżetem WRF oraz podkreśla, że żadne 
środki UE nie mogą być wykorzystywane 
na pokrycie dodatkowego przekroczenia 
kosztów lub pokrycie kosztów projektu 
ITER;

Or. en

Poprawka 18
Edit Herczog

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że do realizacji strategii „Europa 
2020” potrzebne są lepsze zarządzanie i 
lepsza koordynacja wydatków między UE i 
państwami członkowskimi; wzywa do 
optymalnego wykorzystania funduszy, 
którymi dysponuje UE, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na unijną wartość 
dodaną, skuteczne usprawnianie i efekt 
dźwigni; postuluje, aby w ramach 
europejskiego semestru monitorować 
inwestycje w zakresie badań, innowacji, 
polityki przemysłowej i MŚP.

7. uważa, że do realizacji strategii „Europa 
2020” potrzebne są lepsze zarządzanie i 
lepsza koordynacja wydatków między UE i 
państwami członkowskimi; wzywa do 
optymalnego wykorzystania funduszy, 
którymi dysponuje UE, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na unijną wartość 
dodaną, skuteczne usprawnianie i efekt 
dźwigni, a także na ich właściwe i pilne 
wdrożenie w państwach członkowskich; 
postuluje, aby w ramach europejskiego 
semestru monitorować inwestycje w 
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zakresie badań, innowacji, polityki 
przemysłowej, MŚP, energii i 
infrastruktury ICT.

Or. en

Poprawka 19
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że do realizacji strategii „Europa 
2020” potrzebne są lepsze zarządzanie i 
lepsza koordynacja wydatków między UE i 
państwami członkowskimi; wzywa do 
optymalnego wykorzystania funduszy, 
którymi dysponuje UE, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na unijną wartość 
dodaną, skuteczne usprawnianie i efekt 
dźwigni; postuluje, aby w ramach 
europejskiego semestru monitorować 
inwestycje w zakresie badań, innowacji, 
polityki przemysłowej i MŚP.

7. uważa, że do realizacji strategii „Europa 
2020” potrzebne są lepsze zarządzanie i 
lepsza koordynacja wydatków między UE,
państwami członkowskimi oraz regionami; 
wzywa do optymalnego wykorzystania 
funduszy, którymi dysponuje UE, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na unijną 
wartość dodaną, skuteczne usprawnianie i 
efekt dźwigni; postuluje, aby w ramach 
europejskiego semestru monitorować 
inwestycje w zakresie badań, innowacji, 
polityki przemysłowej i MŚP.

Or. fr


