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Poprawka 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności na okres 
2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie 
pobudzania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspierające przy 
pomocy szeregu środków małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP) będące jednym z 
głównych źródeł zatrudnienia w UE;

1. podkreśla, że polityka spójności na okres 
2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie 
pobudzania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspierające przy 
pomocy szeregu środków tworzenie i 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) będących jednym z głównych 
źródeł zatrudnienia w UE;

Or. ro

Poprawka 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności na okres 
2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie 
pobudzania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspierające przy 
pomocy szeregu środków małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) będące jednym z 
głównych źródeł zatrudnienia w UE;

1. podkreśla, że polityka spójności na okres 
2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie 
pobudzania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz realizacji 
celów strategii „Europa 2020”, 
wspierające przy pomocy szeregu środków 
i innowacyjnych instrumentów 
finansowych małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) będące jednym z 
głównych źródeł zatrudnienia w UE;

Or. en
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Poprawka 3
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności na okres 
2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie 
pobudzania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspierające przy 
pomocy szeregu środków małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) będące jednym z 
głównych źródeł zatrudnienia w UE;

1. podkreśla, że polityka spójności na okres 
2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie 
pobudzania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspierające przy 
pomocy szeregu środków małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), w tym 
mikroprzedsiębiorstwa, będące jednym z 
głównych źródeł zatrudnienia w UE;

Or. en

Poprawka 4
Hans-Peter Martin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności na okres 
2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie 
pobudzania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspierające przy 
pomocy szeregu środków małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) będące jednym z 
głównych źródeł zatrudnienia w UE;

1. podkreśla, że polityka spójności na okres 
2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie 
pobudzania inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspierające przy 
pomocy szeregu środków przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) będące jednym z 
głównych źródeł zatrudnienia w UE;

Or. de

Poprawka 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



AM\1007243PL.doc 5/19 PE521.791v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że według Eurostatu 
kryzys gospodarczy utrudnił małym i 
średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp 
do kredytów bankowych, a w latach 2007-
2010 liczba odrzuconych wniosków 
kredytowych wzrosła w 19 z 20 państw 
członkowskich, dla których są dostępne 
dane;

Or. fr

Poprawka 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Radę do przyjęcia jak 
najbardziej ambitnych środków 
zaproponowanych przez Komisję i 
Europejski Bank Inwestycyjny w ramach 
wspólnego mechanizmu podziału ryzyka, 
który zostanie stworzony w wieloletnich 
ramach finansowych poprzez połączenie 
środków budżetowych UE (COSME, 
inicjatywa „Horyzont 2020”) i środków z 
funduszy strukturalnych z możliwością 
udzielania pożyczek przez EBI, EFI i 
krajowe banki publiczne wspierające 
przedsiębiorstwa;

Or. fr

Poprawka 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa państwa członkowskie i regiony 
do zaplanowania skutecznych działań 
informacyjnych i wspierających, aby 
umożliwić MŚP korzystanie z funduszy 
europejskich; przypomina, że nawet jeżeli 
w latach 2007-2011 państwa członkowskie 
wykorzystały w programach operacyjnych 
23 mld EUR na wsparcie MŚP, to 
powiązania między europejskimi 
strategiami politycznymi a MŚP są 
złożone przede wszystkim z powodu 
wielości poziomów zarządzania środkami, 
obciążenia administracyjnego związanego 
z procedurami, braku czasu na 
odpowiadanie na zaproszenia do 
składania ofert, niewystarczające 
uproszczenie narzędzi inżynierii 
finansowej i brak środków MŚP stojących 
przed koniecznością wstępnego 
finansowania niektórych projektów;

Or. fr

Poprawka 8
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że wyjątkowo ważnym 
zadaniem, które należy wykonać w ramach 
spójności społecznej w UE, jest 
rozwiązanie problemu wysokiej stopy 
bezrobocia w Unii, w szczególności wśród 
ludzi młodych, a to poprzez wspieranie 
konkurencyjności i zatrudnienia na 
szczeblu regionalnym; wobec tego wzywa 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne do skupienia się na tworzeniu 

2. stwierdza, że wyjątkowo ważnym 
zadaniem, które należy wykonać w ramach 
spójności społecznej w UE, jest 
rozwiązanie problemu wysokiej stopy 
bezrobocia w Unii, w szczególności wśród 
ludzi młodych, a to poprzez wspieranie 
konkurencyjności i zatrudnienia na 
szczeblu regionalnym; wobec tego wzywa 
państwa członkowskie do korzystania z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
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miejsc pracy poprzez zapewnienie 
warunków sprzyjających rozwojowi 
małych przedsiębiorstw, zakładów i 
nowych firm rozpoczynających działalność 
gospodarczą;

inwestycyjnych oraz do skupienia się na 
tworzeniu miejsc pracy poprzez 
zapewnienie warunków sprzyjających 
rozwojowi małych przedsiębiorstw, 
zakładów i nowych firm rozpoczynających 
działalność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że wyjątkowo ważnym 
zadaniem, które należy wykonać w ramach 
spójności społecznej w UE, jest 
rozwiązanie problemu wysokiej stopy 
bezrobocia w Unii, w szczególności wśród 
ludzi młodych, a to poprzez wspieranie 
konkurencyjności i zatrudnienia na 
szczeblu regionalnym; wobec tego wzywa 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne do skupienia się na tworzeniu 
miejsc pracy poprzez zapewnienie 
warunków sprzyjających rozwojowi 
małych przedsiębiorstw, zakładów i 
nowych firm rozpoczynających działalność 
gospodarczą;

2. stwierdza, że wyjątkowo ważnym 
zadaniem, które należy wykonać w ramach 
spójności społecznej w UE, jest 
rozwiązanie problemu wysokiej stopy 
bezrobocia w Unii, w szczególności wśród 
ludzi młodych, młodzieży NEET i innych 
grup szczególnie wrażliwych, a to poprzez 
wspieranie konkurencyjności i zatrudnienia 
na szczeblu regionalnym oraz pobudzanie 
ducha przedsiębiorczości; wobec tego 
wzywa europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne do skupienia się na tworzeniu 
miejsc pracy i możliwości biznesowych
poprzez zapewnienie warunków 
sprzyjających rozwojowi małych 
przedsiębiorstw, zakładów i nowych firm 
rozpoczynających działalność gospodarczą,
oraz odpowiednich ram prawnych;

Or. en

Poprawka 10
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że wyjątkowo ważnym 
zadaniem, które należy wykonać w ramach 
spójności społecznej w UE, jest 
rozwiązanie problemu wysokiej stopy 
bezrobocia w Unii, w szczególności wśród 
ludzi młodych, a to poprzez wspieranie 
konkurencyjności i zatrudnienia na 
szczeblu regionalnym; wobec tego wzywa 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne do skupienia się na tworzeniu 
miejsc pracy poprzez zapewnienie 
warunków sprzyjających rozwojowi 
małych przedsiębiorstw, zakładów i 
nowych firm rozpoczynających działalność 
gospodarczą;

2. stwierdza, że wyjątkowo ważnym 
zadaniem, które należy wykonać w ramach 
spójności społecznej w UE, jest 
rozwiązanie problemu wysokiej stopy 
bezrobocia w Unii, w szczególności wśród 
ludzi młodych, a to poprzez wspieranie 
konkurencyjności i zatrudnienia na 
szczeblu regionalnym; wobec tego wzywa 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne do skupienia się na tworzeniu 
miejsc pracy poprzez zapewnienie 
warunków sprzyjających rozwojowi 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich
przedsiębiorstw, zakładów i nowych firm 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą;

Or. en

Poprawka 11
Hans-Peter Martin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że wyjątkowo ważnym 
zadaniem, które należy wykonać w ramach 
spójności społecznej w UE, jest 
rozwiązanie problemu wysokiej stopy 
bezrobocia w Unii, w szczególności wśród 
ludzi młodych, a to poprzez wspieranie 
konkurencyjności i zatrudnienia na 
szczeblu regionalnym; wobec tego wzywa 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne do skupienia się na tworzeniu 
miejsc pracy poprzez zapewnienie 
warunków sprzyjających rozwojowi 
małych przedsiębiorstw, zakładów i 
nowych firm rozpoczynających działalność 
gospodarczą;

2. stwierdza, że wyjątkowo ważnym 
zadaniem, które należy wykonać w ramach 
spójności społecznej w UE, jest 
rozwiązanie problemu wysokiej stopy 
bezrobocia w Unii, w szczególności wśród 
ludzi młodych, a to poprzez wspieranie 
konkurencyjności i zatrudnienia na 
szczeblu regionalnym; wobec tego wzywa 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne do skupienia się na tworzeniu 
w sposób zrównoważony miejsc pracy 
poprzez zapewnienie warunków 
sprzyjających rozwojowi małych 
przedsiębiorstw, zakładów i nowych firm 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą;
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Or. de

Poprawka 12
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne udzielają 
wsparcia organom i zainteresowanym 
podmiotom na szczeblu lokalnym i 
regionalnym z myślą o pobudzaniu 
innowacji i poprawie konkurencyjności 
MŚP, a tym samym stawiają czoła 
obecnym wyzwaniom gospodarczym, 
takim jak w szczególności wysoka stopa 
bezrobocia;

3. podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne udzielają 
wsparcia organom i zainteresowanym 
podmiotom na szczeblu lokalnym i 
regionalnym z myślą o pobudzaniu badań, 
rozwoju i innowacji oraz poprawie 
konkurencyjności MŚP, a tym samym 
stawiają czoła obecnym wyzwaniom 
gospodarczym, takim jak w szczególności 
wysoka stopa bezrobocia;

Or. en

Poprawka 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne udzielają 
wsparcia organom i zainteresowanym 
podmiotom na szczeblu lokalnym i 
regionalnym z myślą o pobudzaniu 
innowacji i poprawie konkurencyjności 
MŚP, a tym samym stawiają czoła 
obecnym wyzwaniom gospodarczym, 
takim jak w szczególności wysoka stopa 
bezrobocia;

3. podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne udzielają 
wsparcia organom i zainteresowanym 
podmiotom na szczeblu lokalnym, 
krajowym i regionalnym z myślą o 
pobudzaniu innowacji, uczenia się poprzez 
praktykę w miejscu pracy i poprawie 
konkurencyjności MŚP, a tym samym 
stawiają czoła obecnym wyzwaniom 
gospodarczym i społecznym, takim jak w 
szczególności wysoka stopa bezrobocia;

Or. en
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Poprawka 14
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że wysiłki podejmowane na 
rzecz pobudzania wzrostu w 
zrównoważonej gospodarce muszą 
gwarantować równowagę między 
potrzebami gospodarczymi i społecznymi 
oraz prowadzić do egzekwowania norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy, aby we 
wszystkich regionach UE powstawały 
przyzwoite i dobrze płatne miejsca pracy;

4. podkreśla, że wysiłki podejmowane na 
rzecz pobudzania wzrostu w 
zrównoważonej gospodarce powinny 
uwzględniać konieczność zachowania 
równowagi między potrzebami 
gospodarczymi i społecznymi oraz 
egzekwowania norm bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także przyczyniać się do 
powstawania dobrze płatnych miejsc 
pracy we wszystkich regionach UE;

Or. en

Poprawka 15
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że wysiłki podejmowane na 
rzecz pobudzania wzrostu w 
zrównoważonej gospodarce muszą 
gwarantować równowagę między 
potrzebami gospodarczymi i społecznymi 
oraz prowadzić do egzekwowania norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy, aby we 
wszystkich regionach UE powstawały 
przyzwoite i dobrze płatne miejsca pracy;

4. podkreśla, że wysiłki podejmowane na 
rzecz pobudzania wzrostu w 
zrównoważonej gospodarce muszą 
gwarantować równowagę między 
potrzebami gospodarczymi, społecznymi i 
środowiskowymi oraz prowadzić do 
egzekwowania norm bezpieczeństwa i 
higieny pracy, aby we wszystkich 
regionach UE powstawały przyzwoite i 
dobrze płatne miejsca pracy; zaleca 
korzystanie z doświadczenia 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej i 
gospodarki solidarnej, które opiera się na 
zintegrowanym podejściu do tego 
zagadnienia;
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Or. en

Poprawka 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że wysiłki podejmowane na 
rzecz pobudzania wzrostu w 
zrównoważonej gospodarce muszą 
gwarantować równowagę między 
potrzebami gospodarczymi i społecznymi 
oraz prowadzić do egzekwowania norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy, aby we 
wszystkich regionach UE powstawały 
przyzwoite i dobrze płatne miejsca pracy;

4. podkreśla, że wysiłki podejmowane na 
rzecz pobudzania wzrostu, innowacji i 
tworzenia miejsc pracy w zrównoważonej 
gospodarce muszą gwarantować 
równowagę między potrzebami 
gospodarczymi i społecznymi oraz 
prowadzić do egzekwowania norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
jednocześnie wspierając inteligentną 
specjalizację z poszanowaniem 
ekosystemu, aby we wszystkich regionach 
UE powstawały przyzwoite i dobrze płatne 
miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 17
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że wysiłki podejmowane na 
rzecz pobudzania wzrostu w 
zrównoważonej gospodarce muszą 
gwarantować równowagę między 
potrzebami gospodarczymi i społecznymi 
oraz prowadzić do egzekwowania norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy, aby we 
wszystkich regionach UE powstawały 
przyzwoite i dobrze płatne miejsca pracy;

4. podkreśla, że wysiłki podejmowane na 
rzecz pobudzania wzrostu w 
zrównoważonej gospodarce muszą 
gwarantować równowagę między 
potrzebami gospodarczymi i społecznymi 
oraz prowadzić do egzekwowania norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy, aby we 
wszystkich regionach UE powstawały 
przyzwoite i dobrze płatne miejsca pracy 
wysokiej jakości;
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Or. en

Poprawka 18
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 
dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji ludzi 
młodych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia wśród ludzi młodych;

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 
dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji obywateli,
w tym ludzi młodych, w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz pobudzenie ich kreatywności, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia wśród ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 
dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji ludzi 
młodych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia wśród ludzi młodych;

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 
dla samozatrudnienia i konkretnych 
projektów mających na celu podwyższenie 
kwalifikacji ludzi młodych w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, a 
także podkreśla potrzebę pełnego 
wykorzystania tych możliwości przez 
państwa członkowskie i regiony, aby 
rozwiązać problem bezrobocia wśród ludzi 
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młodych;

Or. en

Poprawka 20
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 
dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji ludzi 
młodych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia wśród ludzi młodych;

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 
dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji ludzi 
młodych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia wśród ludzi młodych; 
podkreśla fakt, że priorytetem 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych powinno być stworzenie 
optymalnych warunków do rozpoczynania 
projektów obejmujących przedsiębiorstwa 
rozpoczynające działalność, skierowanych 
do ludzi młodych;

Or. ro

Poprawka 21
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia
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dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji ludzi 
młodych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia wśród ludzi młodych;

dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji ludzi 
młodych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia wśród ludzi młodych; 
podkreśla fakt, że poprzez europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne 
organy lokalne i regionalne przywiązują 
szczególną wagę do promowania ducha 
przedsiębiorczości na poziomie lokalnym;

Or. ro

Poprawka 22
Hans-Peter Martin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 
dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji ludzi 
młodych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia wśród ludzi młodych;

5. zwraca uwagę, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne mają do 
odegrania ważną rolę jako źródło wsparcia 
dla konkretnych projektów mających na 
celu podwyższenie kwalifikacji ludzi 
młodych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
tych możliwości przez państwa 
członkowskie i regiony, aby rozwiązać 
problem bezrobocia osób młodych; 
podkreśla ponadto, że należy 
przeprowadzić kontrolę skuteczności 
projektów, które są obecnie wspierane z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, a w przypadku 
nieefektywnego wykorzystania środków 
należy dokonać ich realokacji na projekty 
mające na celu walkę z bezrobociem osób 
młodych;

Or. de
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Poprawka 23
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że MŚP mają możliwości 
uzyskania dostępu do finansowania dzięki 
instrumentom udostępnianym przez 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, a także zwraca uwagę na 
potrzebę rozszerzenia zakresu tych 
instrumentów, zwłaszcza że trudności 
związane z uzyskaniem finansowania to 
jedna z głównych przeszkód 
ograniczających rozwój MŚP;

6. podkreśla, że MŚP mają możliwości 
uzyskania dostępu do finansowania dzięki 
innowacyjnym instrumentom finansowym
udostępnianym przez europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, a także zwraca 
uwagę na potrzebę rozszerzenia zakresu i 
zagwarantowania jasności prawnej tych 
instrumentów, zwłaszcza że trudności 
związane z uzyskaniem finansowania to 
jedna z głównych przeszkód 
ograniczających rozwój MŚP; zwraca 
uwagę, że zwiększenie roli instrumentów 
finansowych może pomóc w 
zagwarantowaniu dostępu do funduszy 
odnawialnych, sprzyjać powstawaniu 
partnerstw publiczno-prywatnych i
uzyskaniu efektu mnożnikowego w 
odniesieniu do budżetu UE; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje 
rozszerzenie stosowania instrumentów 
finansowych na wszystkie cele tematyczne 
oraz wszystkie europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne w nowym 
okresie programowania 2014-2020;

Or. en

Poprawka 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że MŚP mają możliwości 6. podkreśla, że MŚP mają możliwości 
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uzyskania dostępu do finansowania dzięki 
instrumentom udostępnianym przez 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, a także zwraca uwagę na 
potrzebę rozszerzenia zakresu tych 
instrumentów, zwłaszcza że trudności 
związane z uzyskaniem finansowania to 
jedna z głównych przeszkód 
ograniczających rozwój MŚP;

uzyskania dostępu do finansowania dzięki 
instrumentom i innowacyjnym systemom
udostępnianym przez europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, a także zwraca 
uwagę na potrzebę rozszerzenia zakresu 
tych instrumentów oraz wymiany 
najlepszych praktyk między regionami, 
zwłaszcza że trudności związane z 
uzyskaniem finansowania to jedna z 
głównych przeszkód ograniczających 
rozwój MŚP;

Or. en

Poprawka 25
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że MŚP mają możliwości 
uzyskania dostępu do finansowania dzięki 
instrumentom udostępnianym przez 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, a także zwraca uwagę na 
potrzebę rozszerzenia zakresu tych 
instrumentów, zwłaszcza że trudności 
związane z uzyskaniem finansowania to 
jedna z głównych przeszkód 
ograniczających rozwój MŚP;

6. podkreśla, że MŚP mają możliwości 
uzyskania dostępu do finansowania dzięki 
instrumentom udostępnianym przez 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, a także zwraca uwagę na 
potrzebę rozszerzenia zakresu tych 
instrumentów, w tym elastycznych 
instrumentów mikrofinansowych, 
zwłaszcza że trudności związane z 
uzyskaniem finansowania to jedna z 
głównych przeszkód ograniczających 
rozwój MŚP;

Or. en

Poprawka 26
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie zaangażowania 
przedsiębiorstw i sektora edukacyjnego 
poprzez udział w projektach 
transgranicznych, współpracę między 
uniwersytetami i technikami, a także 
tworzenie klastrów innowacyjnych;

Or. en

Poprawka 27
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla rolę instrumentów 
finansowych we wsparciu MŚP w formie 
pożyczek, gwarancji czy udziałów 
kapitałowych; zwraca uwagę na pożądany
wzrost zastosowania tych instrumentów 
przy udziale europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w nowym 
okresie programowania 2014-2020 i 
zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z tych możliwości;

Or. pl

Poprawka 28
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że należy zapewnić małym 
przedsiębiorstwom, np. przedsiębiorstwom 
jednoosobowym, dostęp do europejskich 
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funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
celem umożliwienia współpracy z 
ośrodkami naukowymi i badawczymi;

Or. en

Poprawka 29
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że przepisy rozporządzeń 
dotyczących nowego okresu polityki 
spójności (2014–2020) przyczynią się do 
obniżenia obciążeń administracyjnych dla 
MŚP i stworzą tym samym lepsze warunki 
dla powstawania nowych miejsc pracy.

7. zwraca uwagę, że przepisy rozporządzeń 
dotyczących nowego okresu polityki 
spójności (2014–2020) powinny przyczynić
się do obniżenia obciążeń 
administracyjnych dla MŚP i stworzą tym 
samym lepsze warunki dla powstawania 
nowych miejsc pracy; wzywa państwa 
członkowskie, aby wykorzystywały każdą 
okazję do upraszczania krajowych 
przepisów, co pozwoli na lepsze 
wykorzystywanie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych przez 
MŚP.

Or. en

Poprawka 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że przepisy rozporządzeń 
dotyczących nowego okresu polityki 
spójności (2014–2020) przyczynią się do 
obniżenia obciążeń administracyjnych dla 
MŚP i stworzą tym samym lepsze warunki 
dla powstawania nowych miejsc pracy.

7. zwraca uwagę, że przepisy rozporządzeń 
dotyczących nowego okresu polityki 
spójności (2014–2020) przyczynią się do 
obniżenia obciążeń administracyjnych dla 
MŚP, szczególnie w przypadkach 
dotyczących zatrudnienia osób 
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bezrobotnych, i stworzą tym samym lepsze 
warunki dla powstawania nowych miejsc 
pracy.

Or. ro

Poprawka 31
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę, że aby zagwarantować 
wysoki poziom kształcenia, należy 
zwiększyć dostęp do lokalnych i 
regionalnych programów finansowania 
przyuczania do zawodu zarówno przed, 
jak i w trakcie nauki.

Or. en


