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Poprawka1
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kapitał pracujący przez 
długi czas jest niezbędny, aby polityka 
regionalna UE była skuteczna; w świetle 
dużych różnic między regionami w 
udzielaniu kredytów dla podmiotów 
gospodarki jednocześnie podkreśla rolę 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w zapewnianiu długoterminowych 
impulsów sprzyjających wzrostowi;

1. podkreśla, że kapitał pracujący przez 
długi czas jest niezbędny, aby polityka 
regionalna UE była skuteczna; w świetle 
dużych różnic między regionami 
w udzielaniu kredytów dla podmiotów 
gospodarki jednocześnie podkreśla rolę 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w zapewnianiu długoterminowych 
impulsów sprzyjających wzrostowi 
i zatrudnieniu;

Or. en

Poprawka2
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kapitał pracujący przez 
długi czas jest niezbędny, aby polityka 
regionalna UE była skuteczna; w świetle 
dużych różnic między regionami w 
udzielaniu kredytów dla podmiotów 
gospodarki jednocześnie podkreśla rolę 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w zapewnianiu długoterminowych 
impulsów sprzyjających wzrostowi;

1. podkreśla, że kapitał pracujący przez 
długi czas jest niezbędny, aby polityka 
regionalna UE była skuteczna; w świetle 
dużych różnic między regionami 
w udzielaniu kredytów dla podmiotów 
gospodarki jednocześnie podkreśla rolę 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w zapewnianiu długoterminowych 
impulsów sprzyjających wzrostowi; 
zauważa w związku z tym, że istnieje 
konieczność efektywnego wykorzystania 
tych środków;

Or. de
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Poprawka3
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża ubolewanie, że do polityki 
spójności została wprowadzona 
warunkowość makroekonomiczna, która 
przewiduje możliwość karania państw 
członkowskich poprzez zawieszenie 
funduszy unijnych; wyraża obawy, że taka 
warunkowość uniemożliwia bankom 
wniesie wkładu do instrumentu 
finansowego, co jeszcze bardziej pozbawia 
regiony bardzo potrzebnych 
i długoterminowych możliwości 
inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka4
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby zapewniać kapitał 
inwestycyjny niezależnie od klasycznego 
finansowania z kredytów udzielanych 
przez banki komercyjne, co okazało się 
zawodne w czasie kryzysu;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby zapewniać kapitał 
inwestycyjny niezależnie od klasycznego 
finansowania z kredytów udzielanych 
przez banki komercyjne, co okazało się 
podatne na zagrożenia;

Or. en

Poprawka5
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają 
MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach;

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają
gospodarstwom domowym, gospodarce, 
a w szczególności MŚP środki na 
inwestycje tylko na nieprzystępnych 
warunkach;

Or. en

Poprawka6
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają 
MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach;

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają 
MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach, a sytuacja ta 
dotyczy szczególnie nowych małych 
i mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP 
zakładanych przez osoby młode lub 
pochodzące ze środowisk wiejskich;

Or. fr

Poprawka7
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają 

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne w dalszym ciągu udostępniają 
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MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach;

MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach; i dlatego 
uważa, że konieczne jest stworzenie 
alternatywnych możliwości finansowania, 
które pokryją zapotrzebowanie na kredyty, 
szczególnie w odniesieniu do małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka8
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają 
MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach;

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają 
MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach, tym samym 
uniemożliwiając niektórym mikro i małym 
przedsiębiorstwom otrzymanie wsparcia;

Or. en

Poprawka9
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają 
MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach;

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu 
państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają 
MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach; podkreśla 
znaczenie ewaluacji ex-ante i ex-post 
projektów i przyjętych przepisów 
prawnych, które pomogą MŚP otrzymać 
dostęp do finansowania;
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Poprawka10
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla rolę, jaką w finansowaniu 
MŚP odgrywają banki spółdzielcze, 
gospodarka społeczna, a także regionalne 
i lokalne inwestycje o niewielkiej skali;

Or. en

Poprawka11
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia przeszkód i ograniczeń, które 
mogą uniemożliwić spółdzielniom 
i przedsiębiorstwom społecznym dostęp do 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych, a także do stworzenia 
warunków sprzyjających zrównoważonym 
inwestycjom w innowacje ekologiczne 
i społeczne oraz tworzeniu miejsc pracy 
na szczeblu lokalnym i regionalnym;

Or. en

Poprawka12
Nikos Chrysogelos
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Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do przyspieszenia działań 
mających na celu propagowanie unii 
bankowej, tak aby banki powróciły do 
finansowania realnej gospodarki oraz 
udzielały wsparcia na potrzeby inwestycji 
publicznych i prywatnych, uwzględniając 
fakt, że wiele banków dokapitalizowanych 
ze środków publicznych nie jest w stanie 
udzielić wsparcia finansowego dla MŚP 
i inwestycji na szczeblu regionalnym 
i lokalnym;

Or. en

Poprawka13
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla rolę regionalnych instytucji 
finansowych ze zdecentralizowaną 
strukturą, które zapewniały korzystne 
możliwości finansowania podmiotom 
lokalnej gospodarki także podczas kryzysu 
finansowego, i podkreśla, że należy te 
lokalne i regionalne struktury – na 
przykład o charakterze spółdzielczym –
zachować i rozbudować;

4. podkreśla rolę regionalnych instytucji 
finansowych ze zdecentralizowaną 
strukturą, które zapewniały korzystne 
możliwości finansowania podmiotom 
regionalnej i lokalnej gospodarki także 
podczas kryzysu finansowego, i podkreśla, 
że należy te lokalne i regionalne struktury 
– na przykład o charakterze spółdzielczym 
– wzmocnić; ponadto zwraca uwagę na 
znaczenie możliwości korzystania 
z mikrokredytów i dostępności 
alternatywnych źródeł finansowania dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
które powinny znajdować się na czele 
strategii wychodzenia z kryzysu 
i długoterminowych celów UE;

Or. en
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Poprawka14
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że wykorzystywanie 
instrumentów finansowych w polityce 
spójności, w szczególności w odniesieniu 
do MŚP, powinno zostać w przyszłości 
wzmocnione, ponieważ może ono 
zagwarantować fundusze rewolwingowe, 
sprzyjać partnerstwu publiczno-
prywatnemu i osiągnąć efekt mnożnikowy 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka15
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie ułatwienia dostępu 
MŚP do finansowania bankowego i poza
bankowego, biorąc pod uwagę centralne 
miejsce, jakie zajmuje rozwój MPŚ oraz 
ich stymulowanie w polityce regionalnej 
w czasach kryzysu.

Or. bg

Poprawka16
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. jednocześnie podkreśla konieczność 
pozostawienia w miarę możliwości także 
bezpośrednio wypłacanych bezzwrotnych 
środków, ponieważ dzięki temu regionom 
umożliwi się wybieranie pasującego 
instrumentu lub kombinacji instrumentów 
w zależności od regionalnych potrzeb; 
opowiada się za tym, aby w porównaniu ze 
standardowymi instrumentami UE w 
przypadku indywidualnych rozwiązań na 
szczeblu regionalnym nie można było 
wprowadzać większych utrudnień;

6. jednocześnie podkreśla konieczność 
pozostawienia w miarę możliwości także 
bezpośrednio wypłacanych bezzwrotnych 
środków, ponieważ dzięki temu władzom 
lokalnym i regionom umożliwi się 
wybieranie pasującego instrumentu lub 
kombinacji instrumentów w zależności od 
regionalnych potrzeb;

Or. en

Poprawka17
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do dokładnego rozliczania się i 
przejrzystości w przypadku instrumentów 
finansowych, nie przekreślając przy tym 
jednak głównej zalety instrumentów 
rewolwingowych – mniejszych obciążeń 
administracyjnych dla MŚP – poprzez 
nowe i dodatkowe wymogi;

7. wzywa do dokładności w rozliczeniach, 
monitorowaniu i procesach audytu
w przypadku instrumentów finansowych, 
nie przekreślając przy tym jednak głównej 
zalety instrumentów rewolwingowych –
mniejszych obciążeń administracyjnych dla 
MŚP – poprzez nowe i dodatkowe 
wymogi; podkreśla szczególny charakter 
instrumentów finansowych w polityce 
spójności, które głównie są 
wykorzystywane do finansowania 
projektów w słabiej rozwiniętych 
regionach i regionach mających trudności 
gospodarcze, aby poprawić sytuację 
związaną z zawodnością rynku i 
niewystarczającym poziomem inwestycji, 
dlatego skupiają się one nie tylko na 
krótkoterminowym zysku, ale także na 
znacznych korzyściach społeczno-
ekonomicznych;
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Poprawka18
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
komunikacji i stosunków z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w związku 
z tworzeniem kredytów dopasowanych do 
potrzeb i systemów gwarancyjnych; 
zachęca EBI do ścisłej współpracy
z państwami członkowskimi i regionami
nad wdrażaniem przez nie nowych 
i innowacyjnych instrumentów 
finansowych pochodzących z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
oraz kontynuowania strategii 
inwestycyjnej ukierunkowanej na sektor 
ekonomii społecznej; ponadto zwraca się 
do EBI o rozważenie większej 
elastyczności podczas określania wielkości 
i zasad kredytów dopasowanych do 
potrzeb i innych powiązanych systemów, 
tak aby były one jak najbardziej 
kompatybilne z instrumentami 
finansowymi oferowanymi w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych, szczególnie 
w odniesieniu do właściwego 
finansowania dla młodych 
przedsiębiorców i przedsiębiorstw 
społecznych;

Or. en

Poprawka19
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do większego uwzględnienia 
szczególnej charakterystyki szczebla 
lokalnego i regionalnego i jego podwójnej 
funkcji przy tworzeniu przepisów i 
regulacji dotyczących rynków finansowych 
i w tym kontekście wskazuje, że miasta i 
regiony na rynkach finansowych mogą 
zarówno dokonywać długoterminowych 
inwestycji, jak również same być 
przedmiotem inwestycji;

8. wzywa do większego uwzględnienia 
szczególnej charakterystyki szczebla 
lokalnego i regionalnego przy tworzeniu 
przepisów i regulacji dotyczących rynków 
finansowych; w tym kontekście wskazuje, 
że miasta i regiony na rynkach 
finansowych mogą zarówno dokonywać 
długoterminowych inwestycji, jak 
i jednocześnie same być przedmiotem 
inwestycji;

Or. en


