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Poprawka 1
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty;

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty poprzez zapewnianie 
ukierunkowanej pomocy zaspokajającej 
potrzeby priorytetowe oraz na rzecz 
obszarów zacofanych, w których istnieje 
potencjał wzrostu gospodarczego zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym;

Or. en

Poprawka 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty;

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki, stanowi najważniejsze 
wspólnotowe źródło inwestycji w 
gospodarkę realną i przynosi wyjątkowy 
efekt dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
publicznych i prywatnych, w tym na 
szczeblu regionalnym i lokalnym;

Or. fr

Poprawka 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty;

1. podkreśla, że z uwagi na obecne niskie 
poziomy wzrostu gospodarczego i wysokie 
stopy bezrobocia na terenie UE wsparcie 
w ramach polityki spójności jest kluczowe, 
aby pobudzić wzrost gospodarczy i 
zwiększyć konkurencyjność państw 
członkowskich oraz ich regionów; uznaje, 
że inwestycje w badania i innowacje mają 
równie istotne znaczenie dla trwałego 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 4
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty;

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty; sądzi, że państwa 
członkowskie powinny korzystać z polityki 
spójności UE, aby przyciągać dalsze 
inwestycje w zakresie infrastruktury, 
innowacji oraz inicjatyw naukowych i 
społecznych;

Or. bg

Poprawka 5
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
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gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty;

gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty mających na celu 
wzmocnienie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej poprzez 
ograniczenie dysproporcji między 
regionami, a także zmierzających do 
realizacji strategii UE na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 6
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty;

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji z budżetu europejskiego;

Or. fr

Poprawka 7
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i stanowi największe źródło 
inwestycji Wspólnoty;

1. podkreśla, że polityka spójności UE 
wnosi istotny wkład do europejskiej 
gospodarki i konkurencyjności i stanowi 
największe źródło inwestycji Wspólnoty;

Or. lt

Poprawka 8
Franck Proust
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

skreślony

Or. fr

Poprawka 9
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że w Unii Europejskiej
duże przedsiębiorstwa wytwarzają 42,3% 
wartości dodanej sektora 
przedsiębiorczości, zatrudniają 32,6% 
ogółu pracowników oraz zapewniają
ponad 50% całkowitego wywozu, choć 
stanowią one niewielką część populacji 
przedsiębiorstw, i apeluje o to, aby na 
potrzeby udzielania wsparcia według 
kryterium geograficznego nie miała 
znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, 
ponieważ jedynym warunkiem powinna 
być jakość i wymagana trwałość 
przedsięwzięcia;

Or. en
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Poprawka 10
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, przyczyniając 
się do transferu wiedzy na terenie UE oraz 
jej regionów; przypomina, że duże 
przedsiębiorstwa, dzięki swoim łańcuchom 
dostaw oraz mobilności na rynku pracy, a 
także ze względu na to, że do zarządzania 
innowacjami wprowadzają one najlepsze 
praktyki, wywierają pozytywny wpływ na 
konkurencyjność UE; apeluje o to, aby na 
potrzeby udzielania wsparcia według 
kryterium geograficznego nie miała 
znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, 
ponieważ jedynym warunkiem powinna 
być jakość i wymagana trwałość 
przedsięwzięcia;

Or. en

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, stwierdza 
jednak, że około 20,8 mln małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) wytwarza 
ponad 87,46 mln miejsc pracy w UE; 
uznaje, że średnia wysokość dotacji na 
tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze 
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wymagana trwałość przedsięwzięcia; MŚP wynosi o 10 punktów mniej niż w 
przypadku dużych przedsiębiorstw, jak 
wynika ze sprawozdań na temat realizacji 
funduszy strukturalnych; dlatego też 
popiera wniosek Komisji dotyczący 
pakietu w sprawie przyszłości polityki 
spójności, zgodnie z którym w EFRR 
należy położyć nacisk na zwiększenie 
konkurencyjności MŚP;

Or. en

Poprawka 12
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ głównymi 
warunkami powinny być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia. 
Niemniej jednak warunki te należy 
dostosować do potencjału, jaki stanowią 
małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie 
tworzenia miejsc pracy, dywersyfikacji i 
elastyczności gospodarczej, a prowadzona 
obecnie polityka spójności odzwierciedla 
tę ideę;

Or. es

Poprawka 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że mimo znaczącego 
wkładu dużych przedsiębiorstw w 
gospodarkę UE na szczeblu lokalnym 
wzrost gospodarczy utrzymywany jest 
często przez MŚP i przedsiębiorstwa 
społeczne, w związku z czym finansowanie 
w ramach polityki spójności powinno 
odbywać się zgodnie z solidnym modelem 
wielopoziomowego systemu rządzenia, 
dzięki któremu MŚP i przedsiębiorstwa 
społeczne będą mogły wykorzystać swój 
potencjał i kontynuować działalność, 
która jest cennym wkładem w 
konkurencyjność UE;

Or. en

Poprawka 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, jednak 
jednocześnie odnotowuje znaczenie 
utrzymania jakości i rentowności małych i 
średnich przedsiębiorstw, z myślą o 
tworzeniu miejsc pracy, zwiększaniu 
konkurencyjności oraz podtrzymaniu ich 
wkładu w ożywienie gospodarki 
europejskiej oraz przyciąganie inwestycji;

Or. el

Poprawka 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



PE486.150v01-00 10/33 AM\897576PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich MŚP, obok dużych
przedsiębiorstw, wytwarzają istotną część 
wartości dodanej sektora 
przedsiębiorczości, oraz proponuje, aby na 
potrzeby udzielania wsparcia według 
kryterium geograficznego wielkość 
przedsiębiorstwa nie była jedynym 
kryterium branym pod uwagę, ponieważ 
właściwe kryteria to zwłaszcza jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

Or. fr

Poprawka 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, ale to MŚP 
stanowią główną siłę napędową wzrostu 
gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i 
integracji społecznej; sądzi, że na potrzeby 
udzielania wsparcia według kryterium 
geograficznego głównymi warunkami 
powinny być jakość i wymagana trwałość 
przedsięwzięcia;

Or. en

Poprawka 17
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego wielkość 
przedsiębiorstwa nie była jedynym 
kryterium branym pod uwagę, ponieważ 
jakość i wymagana trwałość 
przedsięwzięcia są również ważnymi 
kryteriami;

Or. fr

Poprawka 18
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich duże przedsiębiorstwa 
wytwarzają istotną część wartości dodanej 
sektora przedsiębiorczości, oraz apeluje o 
to, aby na potrzeby udzielania wsparcia 
według kryterium geograficznego nie 
miała znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ponieważ jedynym 
warunkiem powinna być jakość i 
wymagana trwałość przedsięwzięcia;

2. zwraca uwagę, że w większości krajów 
europejskich firmy przemysłowe i duże 
przedsiębiorstwa wytwarzają istotną część 
wartości dodanej sektora 
przedsiębiorczości, oraz apeluje o to, aby 
na potrzeby udzielania wsparcia według 
kryterium geograficznego nie miała 
znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, 
ponieważ jedynym warunkiem powinna 
być jakość i wymagana trwałość 
przedsięwzięcia;

Or. lt

Poprawka 19
Franck Proust

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla główną rolę odgrywaną 
przez wsparcie udzielane według 
kryterium geograficznego w sukcesie 
strategii rozwoju terytorialnego; uważa w 
związku z tym za kluczowe przyznanie 
takiego wsparcia wszystkim rodzajom 
przedsiębiorstw; przypomina jednak, że 
polityka spójności dotyczy głównie MŚP 
jako cennych podmiotów uczestniczących 
w harmonijnym zagospodarowaniu 
przestrzennym i przyczyniających się do 
zróżnicowania lokalnej gospodarki;

Or. fr

Poprawka 20
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że różnicujące podejście do 
dużych przedsiębiorstw mogłoby wywrzeć 
negatywny wpływ na innowacje oraz 
ograniczać konkurencyjność innych 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza MŚP, 
gdyż pozbawiłoby je możliwości 
zawierania istotnych partnerstw na skalę 
globalną mających na celu współpracę w 
zakresie innowacji, a także ograniczyłoby 
ich dostęp do zaawansowanych 
technologii;

Or. en

Poprawka 21
Ramona Nicole Mănescu



AM\897576PL.doc 13/33 PE486.150v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
konkretnych środków mających na celu 
wspieranie wszystkich przedsiębiorstw, 
dzięki którym tworzone będą miejsca 
pracy w myśl strategii „Europa 2020”, 
krajowych i regionalnych strategii 
rozwoju, a także do zapewnienia tego, by 
decyzje o przyznawaniu funduszy oparte 
były na jakości przedsięwzięć oraz ich 
wartości dla unijnych, krajowych, 
regionalnych i lokalnych strategii;

Or. en

Poprawka 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności zapewnia wartość 
dodaną przedsiębiorstwom, gdy decydują 
one, w którym regionie świata rozwinąć 
swoją działalność i gdzie przenieść swoją 
wiedzę fachową;

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności zapewnia wartość 
dodaną przedsiębiorstwom europejskim, 
ponieważ służy zwiększeniu ich 
konkurencyjności i atrakcyjności 
inwestycji w różnych regionach UE; sądzi, 
że w dobie globalizacji fundusze 
strukturalne muszą przyczynić się do 
wdrożenia prawdziwej, zrównoważonej 
polityki przemysłowej poprzez sprzyjanie 
zwłaszcza rozwojowi ważnych 
europejskich liderów będących wzorem do 
naśladowania dla innych przedsiębiorstw 
na świecie;

Or. fr

Poprawka 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności zapewnia wartość 
dodaną przedsiębiorstwom, gdy decydują 
one, w którym regionie świata rozwinąć 
swoją działalność i gdzie przenieść swoją 
wiedzę fachową;

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności zapewnia wartość 
dodaną przedsiębiorstwom, gdy decydują 
one, w którym regionie świata rozwinąć 
swoją działalność i gdzie przenieść swoją 
wiedzę fachową; przyznaje, że inwestycje 
pochodzące z państw trzecich mogą 
przyczyniać się do ograniczenia skutków 
kryzysu gospodarczego i do osiągania 
celów polityki spójności; podkreśla 
znaczenie wspomnianych inwestycji dla 
regionów borykających się z 
trudnościami, wiążą się one bowiem z 
tworzeniem miejsc pracy i przyciąganiem 
inwestycji zagranicznych;

Or. ro

Poprawka 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w 
ramach polityki spójności zapewnia 
wartość dodaną przedsiębiorstwom, gdy 
decydują one, w którym regionie świata 
rozwinąć swoją działalność i gdzie 
przenieść swoją wiedzę fachową;

3. uznaje, że w UE, będącej największym 
na świecie blokiem handlowym, kryje się 
znaczący potencjał dla inwestycji, i 
podkreśla, jak istotne jest zapewnienie 
tego, by UE pozostała głównym celem 
przyszłych inwestycji; podkreśla, że dzięki 
inwestycjom w ramach polityki spójności 
w infrastrukturę oraz umiejętności na 
rynku pracy zwiększa się atrakcyjność UE 
w oczach potencjalnych inwestorów;

Or. en
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Poprawka 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności zapewnia wartość 
dodaną przedsiębiorstwom, gdy decydują 
one, w którym regionie świata rozwinąć 
swoją działalność i gdzie przenieść swoją 
wiedzę fachową;

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności zapewnia wartość 
dodaną przedsiębiorstwom, gdy decydują 
one, w którym regionie świata rozwinąć 
swoją działalność i gdzie przenieść swoją 
wiedzę fachową; wskazuje, że zapewnianie 
usług w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości, inżynierii finansowej i 
transferu technologii stanowi dodatkowy 
wkład w zwiększanie atrakcyjności 
inwestowania w Europie;

Or. en

Poprawka 26
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w 
ramach polityki spójności zapewnia 
wartość dodaną przedsiębiorstwom, gdy 
decydują one, w którym regionie świata 
rozwinąć swoją działalność i gdzie 
przenieść swoją wiedzę fachową;

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji należałoby wykluczyć 
wspieranie z funduszy UE przenoszenia 
przedsiębiorstw w obrębie Unii 
Europejskiej, również poprzez 
ustanawianie 10-letniego okresu 
prowadzenia działalności, i zwraca się o 
znaczne obniżenie progu ustalonego dla 
przeglądu inwestycji związanych z 
przeniesieniem działalności, w tym 
poprzez uniemożliwienie dużym 
przedsiębiorstwom otrzymywania dotacji 
bezpośrednich;
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Or. en

Poprawka 27
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności zapewnia wartość
dodaną przedsiębiorstwom, gdy decydują 
one, w którym regionie świata rozwinąć 
swoją działalność i gdzie przenieść swoją 
wiedzę fachową;

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności ma kluczowe znaczenie 
dla przyciągania inwestycji 
zagranicznych, ponieważ zapewnia 
wartość dodaną przedsiębiorstwom, gdy 
decydują one, w którym regionie świata 
rozwinąć swoją działalność i gdzie 
przenieść swoją wiedzę fachową;

Or. es

Poprawka 28
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji dostępność wsparcia w ramach 
polityki spójności zapewnia wartość 
dodaną przedsiębiorstwom, gdy decydują 
one, w którym regionie świata rozwinąć 
swoją działalność i gdzie przenieść swoją 
wiedzę fachową;

3. uważa, że w świecie powszechnej 
konkurencji i rosnącej internacjonalizacji 
światowego handlu dostępność wsparcia w 
ramach polityki spójności zapewnia 
wartość dodaną przedsiębiorstwom, gdy 
decydują one, w którym regionie świata 
rozwinąć swoją działalność i gdzie 
przenieść swoją wiedzę fachową;

Or. en

Poprawka 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w tym 
kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w 
tym kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej; z przykrością zauważa, 
że mniej rozwinięte regiony UE stają się 
coraz mniej atrakcyjne dla inwestorów, ze 
szkodą dla państw trzecich; wzywa 
właściwe władze do pilnego opracowania 
działań w celu utrzymania obecnych 
inwestycji oraz przyciągnięcia nowych;

Or. ro

Poprawka 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w 
tym kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

4. podkreśla, że silna i zintegrowana 
polityka regionalna przynosi liczne 
korzyści wszystkim regionom UE; 
podkreśla znaczenie podejścia opartego na 
lokalizacji dla zapewnienia tego, by 
polityka spójności wywierała znaczący 
wpływ na szczeblu lokalnym; uznaje, że 
wielopoziomowy system rządzenia z 
udziałem lokalnych społeczności na 
wszystkich szczeblach jest kluczowy do 
zapewnienia tego, by inwestycje 
ukierunkowane były na zaspokajanie 
konkretnych potrzeb każdego regionu. 
Dostrzega potencjał rozszerzenia zakresu 
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innowacyjnych instrumentów 
finansowych, dzięki czemu będą one 
stosowane bardziej efektywnie jako źródło 
dostępu do finansowania uzupełniające 
tradycyjne metody finansowania; 
podkreśla, że odnawialny charakter 
instrumentów finansowych oraz 
elastyczne podejście do włączania takich 
instrumentów na szczeblu regionalnym 
mogłoby spowodować zwiększenie 
zainteresowania zaspokajaniem 
konkretnych potrzeb terytorialnych 
regionów;

Or. en

Poprawka 31
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w tym 
kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty, 
zwłaszcza w odniesieniu do wysoko 
wykwalifikowanych pracowników; dlatego
domaga się, aby Komisja wsparła państwa 
członkowskie w ich wysiłkach na rzecz 
przekształcenia ich systemów szkolenia i 
kształcenia w taki sposób, by pracownicy 
mogli dostosowywać swoje umiejętności 
do potrzeb rynku pracy w bardziej 
zrównoważonej gospodarce opartej na 
koncepcji szkolenia skoncentrowanego na 
kompetencjach;

Or. en
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Poprawka 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w tym 
kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w tym 
kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej; zwłaszcza w odniesieniu 
do inwestycji długoterminowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym 
na szczeblu transgranicznym;

Or. ro

Poprawka 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w 
tym kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej polityki 
rozwojowej zakorzenionej w koncepcji, 
zgodnie z którą wyrównanie braków przez 
najmniej rozwinięte regiony Unii będzie 
korzystne dla całej UE, głównie dlatego, 
że dzięki takiej polityce będzie można 
wykorzystać przewagę konkurencyjną i 
komparatywną tych regionów; w tym 
kontekście domaga się, aby Komisja 
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proinwestycyjnej; wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

Or. fr

Poprawka 34
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w tym 
kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną oraz solidne zachęty; w tym 
kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej, z elastycznym 
zastosowaniem prawa konkurencji oraz 
systemu pomocy państwa;

Or. es

Poprawka 35
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
zapewnić przewagę konkurencyjną i 

4. Popiera gospodarcze uzasadnienie 
opartej na lokalnej lub regionalnej
lokalizacji polityki rozwojowej 
zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, 
zgodnie z którą korzyść dla mniej 
rozwiniętych regionów Unii może się 
zwiększyć, jeżeli będą one w stanie 
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komparatywną oraz solidne zachęty; w tym 
kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

zapewnić przewagę konkurencyjną i 
komparatywną (odpowiednią 
infrastrukturę, wykwalifikowanych 
pracowników itp.) oraz solidne zachęty; w 
tym kontekście domaga się, aby Komisja 
wsparła państwa członkowskie i regiony w 
dalszej realizacji ich polityki 
proinwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
byłby szczególnie zaniepokojony wszelkimi 
próbami ujednolicenia warunków 
opodatkowania osób prawnych, co 
nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część 
regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej;

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należy wysoki dług publiczny; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby w 
ramach europejskiego semestru i 
zarządzania gospodarczego w UE 
zastanowiły się nad sposobami osiągnięcia 
względnej konwergencji różnych 
systemów podatkowych w Europie i 
podjęły w tym celu działania, które 
umożliwiłyby zwiększenie integracji 
gospodarczej i rozwinięcie rynku 
wewnętrznego, sprzyjające wzrostowi 
inwestycji.

Or. fr

Poprawka 37
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że do najważniejszych 5. zaznacza, że do najważniejszych 
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problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny;
byłby szczególnie zaniepokojony wszelkimi 
próbami ujednolicenia warunków 
opodatkowania osób prawnych, co 
nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część 
regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej;

problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie poziomy długu 
publicznego i prywatnego;

Or. en

Poprawka 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
byłby szczególnie zaniepokojony wszelkimi 
próbami ujednolicenia warunków 
opodatkowania osób prawnych, co 
nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część 
regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej;

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny;

Or. el

Poprawka 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że do najważniejszych 5. zaznacza, że do najważniejszych 
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problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
byłby szczególnie zaniepokojony 
wszelkimi próbami ujednolicenia 
warunków opodatkowania osób prawnych, 
co nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część 
regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej;

problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
byłby szczególnie zaniepokojony 
wszelkimi próbami ujednolicenia 
warunków opodatkowania osób prawnych, 
co nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część 
regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej; zwraca 
uwagę na to, że różnorodność systemów 
podatkowych w państwach członkowskich 
jest czynnikiem ograniczającym 
atrakcyjność inwestowania w UE;

Or. ro

Poprawka 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
byłby szczególnie zaniepokojony wszelkimi 
próbami ujednolicenia warunków 
opodatkowania osób prawnych, co 
nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część 
regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej;

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów, z jakimi stykają się 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą niski popyt, niski wzrost 
gospodarczy, niskie poziomy umiejętności, 
niewielka mobilność na rynku pracy oraz 
niedostateczna infrastruktura, i uznaje, że 
cele i zadania polityki spójności są 
określane po to, by poprawić sytuację we 
wspomnianych obszarach, dzięki czemu 
dojdzie do stworzenia bardziej korzystnego 
środowiska dla inwestycji;

Or. en

Poprawka 41
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
byłby szczególnie zaniepokojony wszelkimi 
próbami ujednolicenia warunków 
opodatkowania osób prawnych, co 
nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część 
regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej;

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
uważa, że należy podjąć działania 
zmierzające do koordynacji warunków 
opodatkowania osób prawnych w celu 
zmniejszenia konkurencji podatkowej 
między państwami członkowskimi i 
regionami, ale tak, by ta koordynacja nie 
zwiększyła obciążenia podatkowego w 
niektórych państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 42
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez 
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
byłby szczególnie zaniepokojony 
wszelkimi próbami ujednolicenia 
warunków opodatkowania osób prawnych, 
co nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich, a część 
regionów pozbawiłoby dotychczasowej 
konkurencyjności podatkowej;

5. zaznacza, że do najważniejszych 
problemów wskazywanych przez
przedsiębiorstwa inwestujące w Europie 
należą wysokie podatki i dług publiczny; 
byłby szczególnie zaniepokojony 
wszelkimi próbami ujednolicenia 
warunków opodatkowania osób prawnych, 
co nieuchronnie przyniosłoby większe 
obciążenie podatkowe w niektórych 
państwach członkowskich i stanowiłoby 
przeszkodę dla podejścia opartego na 
większej lokalizacji, dzięki któremu 
poszczególne regiony mogą cieszyć się 
dotychczasową konkurencyjnością 
podatkową wynikającą z ich lokalnego 
potencjału w innowacyjności i 
przedsiębiorczości;

Or. en
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Poprawka 43
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. sądzi, że aby przyciągnąć inwestorów 
konieczne jest zapewnienie 
konkurencyjnej infrastruktury, w obliczu 
stojących przed nami nowych wyzwań; 
podkreśla, że aby utrzymać wzrost 
inwestycji oraz, co za tym idzie, 
europejskiej gospodarki, należy 
nieustannie modernizować infrastrukturę, 
a właśnie w tej dziedzinie szczególnie 
istotną rolę odgrywa polityka spójności, 
zwłaszcza w przypadku nowych państw 
członkowskich;

Or. ro

Poprawka 44
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. sądzi, że oprócz zapewnienia 
odpowiedniej infrastruktury głównymi 
warunkami konkurencyjności i 
atrakcyjności regionów są promowanie 
badań, innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz dostępność w 
europejskich regionach odpowiednich 
programów szkolenia zawodowego 
wysokiej jakości;

Or. ro
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Poprawka 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia zakrojonych na dużą skalę 
inwestycji w infrastrukturę i technologię, 
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich miast.

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia zakrojonych na dużą skalę 
inwestycji w infrastrukturę i technologię, 
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich miast; 
podkreśla wagę zintegrowanego i trwałego 
rozwoju systemów transportu 
multimodalnego, które przyczyniają się do 
podwyższenia poziomu mobilności oraz 
pobudzają wzrost gospodarczy.

Or. ro

Poprawka 46
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich 
i innowacyjne kompleksy biurowe 
wykazują największą moc przyciągania 
inwestycji; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia zakrojonych na dużą 
skalę inwestycji w infrastrukturę i 
technologię, aby zwiększyć atrakcyjność 
mieszkaniową i konkurencyjność 
europejskich miast.

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że mogą one mieć 
znaczący wkład w gospodarkę 
niskoemisyjną; uważa za nieodzowne to, 
by miasta uznawano za kluczowych 
partnerów w osiąganiu celów UE w 
zakresie ochrony klimatu, dlatego 
podkreśla, że wsparcie poprzez EFRR 
powinno prowadzić do stosowania 
zintegrowanego podejścia do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, obejmującego inwestycje w 
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odnawialne źródła energii, efektywność 
energetyczną, transport zorganizowany z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju oraz włączenie społeczne – aby 
zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową, a 
jednocześnie zadbać o konkurencyjność 
europejskich miast.

Or. en

Poprawka 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą 
UE są jej miasta oraz że duże 
przedsięwzięcia infrastrukturalne na 
obszarach miejskich i innowacyjne 
kompleksy biurowe wykazują największą 
moc przyciągania inwestycji; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
zakrojonych na dużą skalę inwestycji w 
infrastrukturę i technologię, aby 
zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową i 
konkurencyjność europejskich miast.

6. dostrzega zwrócenie większej uwagi na 
miasta i obszary miejskie jako siły 
napędzające wzrost gospodarczy w UE;
podkreśla, że obszary wiejskie w UE mają 
równie istotne znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego, i wzywa do poprawy 
kontaktów pomiędzy obszarami miejskimi 
a wiejskimi poprzez lepszą integrację 
finansowania, z myślą o większym 
rozwoju terytorialnym.

Or. en

Poprawka 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; 
wzywa państwa członkowskie do 

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe są jedną 
z zachęt UE dla inwestorów; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
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zapewnienia zakrojonych na dużą skalę
inwestycji w infrastrukturę i technologię, 
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich miast.

inwestycji w infrastrukturę i technologię, 
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich miast, a 
jednocześnie do dopilnowania, aby te 
inwestycje nie szkodziły rzeczywistej 
spójności terytorialnej i zrównoważonemu 
rozwojowi obszarów wiejskich.

Or. fr

Poprawka 49
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia zakrojonych na dużą skalę 
inwestycji w infrastrukturę i technologię, 
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich miast.

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia zakrojonych na dużą skalę 
inwestycji w infrastrukturę, innowację,
technologię i inicjatywy społeczne, aby 
zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową i 
konkurencyjność europejskich miast.

Or. bg

Poprawka 50
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; 
wzywa państwa członkowskie do 

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; 
wzywa państwa członkowskie do 
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zapewnienia zakrojonych na dużą skalę 
inwestycji w infrastrukturę i technologię, 
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich miast.

zapewnienia zakrojonych na dużą skalę 
inwestycji w infrastrukturę i technologię, 
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich miast z 
zachowaniem i wykorzystaniem ich 
tradycyjnych zalet.

Or. en

Poprawka 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na obszarach miejskich i 
innowacyjne kompleksy biurowe wykazują 
największą moc przyciągania inwestycji; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia zakrojonych na dużą skalę 
inwestycji w infrastrukturę i technologię, 
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich miast.

6. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE 
są jej regiony oraz że duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne i innowacyjne kompleksy 
biurowe wykazują największą moc 
przyciągania inwestycji; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia zakrojonych 
na dużą skalę inwestycji w infrastrukturę,
nowe technologie oraz badania i rozwój,
aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową 
i konkurencyjność europejskich regionów.

Or. en

Poprawka 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. sądzi, że inwestycje w transport, 
energię, infrastrukturę szerokopasmową, 
a także w rozwój kapitału ludzkiego mają 
kluczowe znaczenie dla przyciągania 
inwestycji bardziej przyjaznych dla 
środowiska i wspierających wzrost 
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gospodarczy, umożliwiających osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju zgodnego z 
celami strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność prowadzenia 
badań i konieczność kształcenia, które nie 
tylko należy rozpowszechniać i realizować 
na szczeblu lokalnym, lecz także na tym 
poziomie opracowywać. W tym celu należy 
na tym szczeblu zadbać o pełne 
wykorzystanie potencjału ludzkiego, 
naukowców oraz fundacji akademickich 
na szczeblu lokalnym, dzięki czemu 
można będzie przyciągać zarówno 
inwestycje krajowe, jak i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne. Należy również 
zwrócić uwagę na znaczenie mobilności 
zasobów ludzkich: nauczycieli, 
naukowców i studentów. 

Or. el

Poprawka 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność koordynacji 
horyzontalnej i wertykalnej, dzięki której 
miasta będą mogły współpracować z 
innymi szczeblami rządów, oraz 
utrwalenia ich współpracy poprzez 
współdziałanie w sieciach z innymi 
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miastami.

Or. ro

Poprawka 55
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. sądzi, że w najbliższej przyszłości 
państwa członkowskie i regiony powinny 
wyznaczyć sobie cele w taki sposób, by 
pierwszeństwo nadać potrzebom 
inwestorów z jednoczesnym zapewnieniem 
odpowiedniego i dostępnego finansowania 
i przypisaniem kluczowego znaczenia 
funduszom strukturalnym;

Or. ro

Poprawka 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. sądzi, że potrzebne jest rządzenie 
oparte na wzmacnianiu pozycji obywateli, 
z udziałem wszystkich istotnych partnerów 
oraz innowacyjnym wykorzystaniem 
podstawowego kapitału.

Or. ro

Poprawka 57
Petru Constantin Luhan
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Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. sądzi, że mniej rozwinięte regiony 
powinny dalej otrzymywać znaczne 
fundusze Wspólnoty, aby oferować 
inwestorom inne niż obniżone koszty 
pracy korzyści z lokalnej 
konkurencyjności; 

Or. ro

Poprawka 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. odnotowuje potrzebę wzmocnienia 
infrastruktury z uwagi na wsparcie 
spójności regionalnej oraz 
konkurencyjności regionów; w tym 
kontekście podkreśla znaczenie 
transeuropejskich sieci transportowych 
oraz wykorzystania dodatkowych 
instrumentów finansowych, takich jak 
obligacje projektowe oraz partnerstwa 
publiczno-prywatne.

Or. el

Poprawka 59
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. kładzie nacisk na to, że ograniczenie 
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obciążeń administracyjnych dla 
podmiotów finansowych jest niezmiernie 
ważne dla zwiększenia atrakcyjności 
regionów oraz że konieczne jest 
narzucenie konkretnych minimalnych 
wymogów, których należy przestrzegać w 
odniesieniu do usług świadczonych przez 
lokalną i w całej Unii Europejskiej;

Or. ro


