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Poprawka 1
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek
Komisji w sprawie wzmożonego 
stosowania instrumentów finansowych 
w następnym okresie programowania 
(2014–2020); podkreśla, że w czasach 
poważnego uszczuplania budżetów oraz 
ograniczonych zdolności udzielania 
pożyczek przez sektor prywatny, 
wzmożone stosowanie nowatorskich 
instrumentów finansowych może wesprzeć 
powstawanie partnerstw publiczno-
prywatnych, spowodować efekt 
mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć 
alternatywne źródła finansowania oraz 
zagwarantować przepływ ważnych 
środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji regionalnych; jest przekonany, 
że jako uzupełnienie dotacji instrumenty 
finansowe mogą ewoluować i stać się 
ważnym aspektem unijnych strategii 
rozwoju regionalnego;

1. sceptycznie odnosi się do wniosku
Komisji w sprawie wzmożonego 
stosowania instrumentów finansowych 
w następnym okresie programowania 
(2014–2020); wyraża wątpliwość, czy
w czasach poważnego uszczuplania 
budżetów oraz ograniczonych zdolności 
udzielania pożyczek przez sektor 
prywatny, wzmożone stosowanie 
nowatorskich instrumentów finansowych 
może wesprzeć powstawanie partnerstw 
publiczno-prywatnych, spowodować efekt 
mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć 
alternatywne źródła finansowania oraz 
zagwarantować przepływ ważnych 
środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji regionalnych; jest wprawdzie
przekonany, że jako uzupełnienie dotacji 
instrumenty finansowe mogą ewoluować 
i stać się ważnym aspektem unijnych 
strategii rozwoju regionalnego, ale 
jednocześnie nakręcają one spiralę 
zadłużenia;

Or. de

Poprawka 2
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie wzmożonego 

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie wzmożonego 
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stosowania instrumentów finansowych 
w następnym okresie programowania 
(2014–2020); podkreśla, że w czasach 
poważnego uszczuplania budżetów oraz 
ograniczonych zdolności udzielania 
pożyczek przez sektor prywatny, 
wzmożone stosowanie nowatorskich 
instrumentów finansowych może wesprzeć 
powstawanie partnerstw publiczno-
prywatnych, spowodować efekt 
mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć 
alternatywne źródła finansowania oraz 
zagwarantować przepływ ważnych 
środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji regionalnych; jest przekonany, 
że jako uzupełnienie dotacji instrumenty 
finansowe mogą ewoluować i stać się 
ważnym aspektem unijnych strategii 
rozwoju regionalnego;

stosowania instrumentów finansowych 
w następnym okresie programowania 
(2014–2020); podkreśla, że w czasach 
poważnego uszczuplania budżetów oraz 
ograniczonych zdolności udzielania 
pożyczek przez sektor prywatny, 
wzmożone stosowanie nowatorskich 
instrumentów finansowych może wesprzeć 
powstawanie partnerstw publiczno-
prywatnych, spowodować efekt 
mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć 
alternatywne źródła finansowania oraz 
zagwarantować przepływ ważnych 
środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji regionalnych; jest przekonany, 
że jako uzupełnienie dotacji instrumenty 
finansowe mogą ewoluować i stać się 
ważnym aspektem unijnych strategii 
rozwoju regionalnego, jeśli zostaną 
wykorzystane w ramach odpowiednio 
dostosowanych projektów; instrumenty 
finansowe funkcjonują prawidłowo, jeśli 
dzięki finansowaniu przedsięwzięcie 
przynosi dochody i zyski i dzięki temu 
możliwa jest spłata kredytów i pożyczek;

Or. de

Poprawka 3
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie wzmożonego 
stosowania instrumentów finansowych w 
następnym okresie programowania (2014-
2020); podkreśla, że w czasach poważnego 
uszczuplania budżetów oraz ograniczonych 
zdolności udzielania pożyczek przez sektor 
prywatny, wzmożone stosowanie 
nowatorskich instrumentów finansowych 
może wesprzeć powstawanie partnerstw 
publiczno-prywatnych, spowodować efekt 

1. Z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie wzmożonego 
stosowania instrumentów finansowych w 
następnym okresie programowania (2014-
2020); podkreśla, że w czasach poważnego 
uszczuplania budżetów oraz ograniczonych 
zdolności udzielania pożyczek przez sektor 
prywatny, wzmożone stosowanie 
nowatorskich instrumentów finansowych 
może wesprzeć powstawanie partnerstw 
publiczno-prywatnych, spowodować efekt 
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mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć 
alternatywne źródła finansowania oraz
zagwarantować przepływ ważnych 
środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji regionalnych; jest przekonany, 
że jako uzupełnienie dotacji instrumenty 
finansowe mogą ewoluować i stać się 
ważnym aspektem unijnych strategii 
rozwoju regionalnego;

mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć 
alternatywne źródła finansowania,
zagwarantować przepływ ważnych 
środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji regionalnych, wspierać 
długoterminowe zrównoważone inwestycje 
i potencjał wzrostu gospodarczego UE; 
jest przekonany, że jako uzupełnienie 
dotacji instrumenty finansowe mogą 
ewoluować i stać się ważnym aspektem 
unijnych strategii rozwoju regionalnego;

Or. en

Poprawka 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie wzmożonego 
stosowania instrumentów finansowych w 
następnym okresie programowania (2014–
2020); podkreśla, że w czasach poważnego 
uszczuplania budżetów oraz ograniczonych 
zdolności udzielania pożyczek przez sektor 
prywatny, wzmożone stosowanie 
nowatorskich instrumentów finansowych 
może wesprzeć powstawanie partnerstw 
publiczno-prywatnych, spowodować efekt 
mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć 
alternatywne źródła finansowania oraz 
zagwarantować przepływ ważnych 
środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji regionalnych; jest przekonany, 
że jako uzupełnienie dotacji instrumenty 
finansowe mogą ewoluować i stać się 
ważnym aspektem unijnych strategii 
rozwoju regionalnego;

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie wzmożonego 
stosowania instrumentów finansowych w 
następnym okresie programowania (2014–
2020); podkreśla, że w czasach poważnego 
uszczuplania budżetów oraz ograniczonych 
zdolności udzielania pożyczek przez sektor 
prywatny, wzmożone stosowanie 
nowatorskich instrumentów finansowych 
może wesprzeć powstawanie partnerstw 
publiczno-prywatnych, spowodować efekt 
mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć 
alternatywne źródła finansowania oraz 
zagwarantować przepływ ważnych 
środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji regionalnych; jest przekonany, 
że jako uzupełnienie dotacji instrumenty 
finansowe mogą ewoluować i stać się 
ważnym aspektem unijnych strategii 
rozwoju regionalnego przyczyniającym się 
do osiągnięcia celów UE w zakresie 
inteligentnego i trwałego rozwoju 
gospodarczego;
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Or. ro

Poprawka 5
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. Nalega, aby definicja prawna 
instrumentów finansowych została
włączona do mającego się wkrótce pojawić 
zmienionego rozporządzenia finansowego 
oraz była spójnie stosowana jako 
odniesienie we wszystkich aktach 
ustawodawczych dotyczących 
instrumentów finansowych; podkreśla 
znaczenie zagwarantowania jasności, 
prostoty oraz przejrzystości ram prawnych 
dotyczących instrumentów finansowych w 
odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem 
kolejnego okresu programowania, aby 
zagwarantować atrakcyjność tych 
instrumentów dla inwestorów publicznych
i prywatnych;

2. Nalega, aby definicja prawna 
instrumentów finansowych została jak 
najszybciej przyjęta w ramach mającego 
się wkrótce pojawić zmienionego 
rozporządzenia finansowego oraz była 
spójnie stosowana jako odniesienie we 
wszystkich aktach ustawodawczych 
dotyczących instrumentów finansowych; 
podkreśla znaczenie zagwarantowania 
jasności, prostoty oraz przejrzystości ram 
prawnych dotyczących instrumentów 
finansowych w odpowiednim czasie, przed 
rozpoczęciem kolejnego okresu 
programowania, aby zagwarantować 
atrakcyjność tych instrumentów dla 
inwestorów publicznych i prywatnych;

Or. en

Poprawka 6
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, aby definicja prawna 
instrumentów finansowych została 
włączona do mającego się wkrótce pojawić 
zmienionego rozporządzenia finansowego 
oraz była spójnie stosowana jako 
odniesienie we wszystkich aktach 
ustawodawczych dotyczących 

2. nalega, aby definicja prawna 
instrumentów finansowych została 
włączona do mającego się wkrótce pojawić 
zmienionego rozporządzenia finansowego 
oraz była spójnie stosowana jako 
odniesienie we wszystkich aktach 
ustawodawczych dotyczących 
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instrumentów finansowych; podkreśla 
znaczenie zagwarantowania jasności, 
prostoty oraz przejrzystości ram prawnych 
dotyczących instrumentów finansowych 
w odpowiednim czasie, przed 
rozpoczęciem kolejnego okresu 
programowania, aby zagwarantować 
atrakcyjność tych instrumentów dla 
inwestorów publicznych i prywatnych;

instrumentów finansowych; podkreśla 
znaczenie zagwarantowania jasności, 
prostoty oraz przejrzystości ram prawnych 
dotyczących instrumentów finansowych 
w odpowiednim czasie, przed 
rozpoczęciem kolejnego okresu 
programowania, aby zagwarantować 
atrakcyjność tych instrumentów dla 
inwestorów publicznych i prywatnych 
i jednocześnie demokratyczną kontrolę 
unijnych środków finansowych;

Or. de

Poprawka 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wdrożenia 
szeroko zakrojonej ogólnoeuropejskiej 
kampanii informacyjnej na temat nowych 
instrumentów finansowych, która 
umożliwiłaby dostęp do instrumentów 
wszystkim inwestorom, niezależnie od 
wielkości podmiotu, który reprezentują.

Or. ro

Poprawka 8
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie oceny ex ante w 
identyfikacji przypadków niewydolności 
rynku lub niewystarczającego poziomu 
inwestycji; wzywa Komisję do 

3. podkreśla znaczenie oceny ex ante w 
identyfikacji przypadków niewydolności 
rynku lub niewystarczającego poziomu 
inwestycji; wzywa Komisję do 
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wprowadzenia odpowiednich wymogów w 
zakresie roli i stosowania oceny ex ante i 
włączenia jej do odnośnych regulacji jako 
część aktu podstawowego;

wprowadzenia odpowiednich wymogów w 
zakresie roli i stosowania oceny ex ante, 
np. w zakresie ustalenia dowodów 
niewydolności rynku, wymiernej luki w 
finansowaniu i potrzeb inwestycyjnych, 
ewentualnego udziału sektora 
prywatnego, powstałej wartości dodanej 
danego instrumentu finansowego oraz 
oceny masy krytycznej, i włączenia tej 
oceny do odnośnych regulacji jako część 
aktu podstawowego;

Or. en

Poprawka 9
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie oceny ex ante
w identyfikacji przypadków niewydolności 
rynku lub niewystarczającego poziomu 
inwestycji; wzywa Komisję do 
wprowadzenia odpowiednich wymogów w 
zakresie roli i stosowania oceny ex ante 
i włączenia jej do odnośnych regulacji jako 
część aktu podstawowego;

3. podkreśla znaczenie oceny ex ante 
w identyfikacji przypadków niewydolności 
rynku lub niewystarczającego poziomu 
inwestycji; wzywa Komisję do 
wprowadzenia odpowiednich wymogów 
w zakresie roli i stosowania oceny ex ante 
i włączenia jej do odnośnych regulacji jako 
część aktu podstawowego; do wymogów 
tych należy co najmniej przestrzeganie 
prawa UE i prawa krajowego oraz 
zachowanie wymogów dotyczących 
przejrzystości środków publicznych;

Or. de

Poprawka 10
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zastosowania instrumentów finansowych 
w obrębie polityki spójności na wszystkie 
cele tematyczne oraz wszystkie fundusze 
wspólnotowych ram wsparcia 
w następnym okresie programowania; 
podkreśla jednak, że konieczne jest 
baczniejsze przyjrzenie się stosowanym 
instrumentom finansowym w celu 
zmniejszenia ryzyka braku koordynacji 
oraz nakładania się różnych systemów;

4. przyjmuje do wiadomości rozszerzenie 
zastosowania instrumentów finansowych 
w obrębie polityki spójności na wszystkie 
cele tematyczne oraz wszystkie fundusze 
wspólnotowych ram wsparcia 
w następnym okresie programowania; 
podkreśla jednak, że konieczne jest 
baczniejsze przyjrzenie się stosowanym 
instrumentom finansowym w celu 
zmniejszenia ryzyka braku koordynacji 
oraz nakładania się różnych systemów;

Or. de

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zastosowania instrumentów finansowych 
w obrębie polityki spójności na wszystkie 
cele tematyczne oraz wszystkie fundusze 
wspólnotowych ram wsparcia 
w następnym okresie programowania; 
podkreśla jednak, że konieczne jest 
baczniejsze przyjrzenie się stosowanym 
instrumentom finansowym w celu 
zmniejszenia ryzyka braku koordynacji 
oraz nakładania się różnych systemów;

4. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zastosowania instrumentów finansowych 
w obrębie polityki spójności na wszystkie 
cele tematyczne oraz wszystkie fundusze 
wspólnotowych ram wsparcia 
w następnym okresie programowania lub 
ewentualnie na takie projekty i grupy 
projektów bądź części programów, które 
przynoszą dochody i zyski i dzięki temu są 
dostosowane do instrumentów 
finansowych; podkreśla jednak, że 
konieczne jest baczniejsze przyjrzenie się 
stosowanym instrumentom finansowym 
w celu zmniejszenia ryzyka braku 
koordynacji oraz nakładania się różnych 
systemów;

Or. de
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Poprawka 12
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zastosowania instrumentów finansowych 
w obrębie polityki spójności na wszystkie 
cele tematyczne oraz wszystkie fundusze 
wspólnotowych ram wsparcia 
w następnym okresie programowania; 
podkreśla jednak, że konieczne jest 
baczniejsze przyjrzenie się stosowanym 
instrumentom finansowym w celu 
zmniejszenia ryzyka braku koordynacji 
oraz nakładania się różnych systemów;

4. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zastosowania instrumentów finansowych 
w obrębie polityki spójności na wszystkie 
cele tematyczne oraz wszystkie fundusze 
wspólnotowych ram wsparcia 
w następnym okresie programowania lub 
ewentualnie na takie projekty i grupy 
projektów bądź części programów, które 
przynoszą dochody i zyski i dzięki temu są 
dostosowane do instrumentów 
finansowych; podkreśla jednak, że 
konieczne jest baczniejsze przyjrzenie się 
stosowanym instrumentom finansowym 
w celu zmniejszenia ryzyka braku 
koordynacji oraz nakładania się różnych 
systemów;

Or. de

Poprawka 13
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest przekonany, że odpowiedni nadzór, 
sprawozdawczość i kontrola mają 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia, że 
unijne środki finansowe będą 
wykorzystywane do przewidzianych 
celów; wzywa Komisję do wzmocnienia 
wymogów sprawozdawczych dla organów 

5. jest przekonany, że odpowiedni nadzór, 
sprawozdawczość i kontrola mają 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia, że 
unijne środki finansowe będą 
wykorzystywane do przewidzianych 
celów; wzywa Komisję do wzmocnienia 
wymogów sprawozdawczych dla organów 
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zarządzających w trakcie okresu 
programowania, do wprowadzenia 
odpowiednio częstych kontroli oraz 
przekazywania Parlamentowi 
Europejskiemu rocznego sprawozdania 
podsumowującego wykorzystywanie i 
skuteczność instrumentów finansowych w 
poszczególnych wspólnotowych ramach 
wsparcia, celach tematycznych oraz 
państwach członkowskich;

zarządzających w trakcie okresu 
programowania;

Or. en

Poprawka 14
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest przekonany, że odpowiedni nadzór, 
sprawozdawczość i kontrola mają
podstawowe znaczenie dla zapewnienia, że 
unijne środki finansowe będą 
wykorzystywane do przewidzianych 
celów; wzywa Komisję do wzmocnienia 
wymogów sprawozdawczych dla organów 
zarządzających w trakcie okresu 
programowania, do wprowadzenia 
odpowiednio częstych kontroli oraz 
przekazywania Parlamentowi 
Europejskiemu rocznego sprawozdania 
podsumowującego wykorzystywanie 
i skuteczność instrumentów finansowych 
w poszczególnych wspólnotowych ramach 
wsparcia, celach tematycznych oraz 
państwach członkowskich;

5. jest przekonany, że odpowiedni nadzór, 
sprawozdawczość i kontrola oraz 
stosowanie unijnych zasad dotyczących 
przejrzystości wobec środków UE 
w ramach instrumentów finansowych
powinny bezwzględnie mieć podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia, że unijne 
środki finansowe będą wykorzystywane do 
przewidzianych celów; wzywa Komisję do 
wzmocnienia wymogów sprawozdawczych 
dla organów zarządzających w trakcie 
okresu programowania, do wprowadzenia 
odpowiednio częstych kontroli oraz 
przekazywania Parlamentowi 
Europejskiemu rocznego sprawozdania 
podsumowującego wykorzystywanie 
i skuteczność instrumentów finansowych 
w poszczególnych wspólnotowych ramach 
wsparcia, celach tematycznych oraz 
państwach członkowskich;

Or. de
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Poprawka 15
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zaniepokojony ograniczonymi 
zdolnościami instytucjonalnymi Komisji w 
zakresie dostosowania się do planowanej 
rozszerzonej roli instrumentów 
finansowych; jest przekonany, że należy 
również rozszerzyć wiedzę fachową oraz 
zdolności techniczne niezbędne do 
korzystania z instrumentów finansowych 
oraz gospodarowania nimi na poziomie 
organów zarządzających, pośredników 
finansowych oraz banków; podkreśla, że 
lepsza znajomość instrumentów 
finansowych wśród osób/organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie polityki 
publicznej ma podstawowe znaczenie dla 
znoszenia ograniczeń natury kulturowej 
oraz wspierania udanego stosowania 
instrumentów finansowych;

6. jest przekonany, że należy również 
rozszerzyć wiedzę fachową oraz zdolności 
techniczne niezbędne do korzystania z 
instrumentów finansowych oraz 
gospodarowania nimi na poziomie 
organów zarządzających, pośredników 
finansowych oraz banków; podkreśla, że 
lepsza znajomość instrumentów 
finansowych wśród osób/organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie polityki 
publicznej ma podstawowe znaczenie dla 
znoszenia ograniczeń natury kulturowej 
oraz wspierania udanego stosowania 
instrumentów finansowych;

Or. en

Poprawka 16
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zaniepokojony ograniczonymi 
zdolnościami instytucjonalnymi Komisji 
w zakresie dostosowania się do 
planowanej rozszerzonej roli 
instrumentów finansowych; jest 
przekonany, że należy również rozszerzyć 
wiedzę fachową oraz zdolności techniczne 
niezbędne do korzystania z instrumentów 
finansowych oraz gospodarowania nimi na 

6. jest przekonany, że należy również 
rozszerzyć wiedzę fachową oraz zdolności 
techniczne niezbędne do korzystania 
z instrumentów finansowych oraz 
gospodarowania nimi na poziomie 
organów zarządzających, pośredników 
finansowych oraz banków; podkreśla, że 
lepsza znajomość instrumentów 
finansowych wśród osób/organów 
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poziomie organów zarządzających, 
pośredników finansowych oraz banków; 
podkreśla, że lepsza znajomość 
instrumentów finansowych wśród 
osób/organów odpowiedzialnych za 
wdrażanie polityki publicznej ma 
podstawowe znaczenie dla znoszenia 
ograniczeń natury kulturowej oraz 
wspierania udanego stosowania 
instrumentów finansowych;

odpowiedzialnych za wdrażanie polityki 
publicznej ma podstawowe znaczenie dla 
znoszenia ograniczeń natury kulturowej 
oraz zapewnienia udanego stosowania 
instrumentów finansowych;

Or. de

Poprawka 17
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zaniepokojony ograniczonymi 
zdolnościami instytucjonalnymi Komisji 
w zakresie dostosowania się do planowanej 
rozszerzonej roli instrumentów 
finansowych; jest przekonany, że należy 
również rozszerzyć wiedzę fachową oraz 
zdolności techniczne niezbędne do 
korzystania z instrumentów finansowych 
oraz gospodarowania nimi na poziomie 
organów zarządzających, pośredników 
finansowych oraz banków; podkreśla, że 
lepsza znajomość instrumentów 
finansowych wśród osób/organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie polityki 
publicznej ma podstawowe znaczenie dla 
znoszenia ograniczeń natury kulturowej 
oraz wspierania udanego stosowania 
instrumentów finansowych;

6. jest zaniepokojony ograniczonymi 
zdolnościami instytucjonalnymi Komisji 
w zakresie dostosowania się do planowanej 
rozszerzonej roli instrumentów 
finansowych; jest przekonany, że należy 
również rozszerzyć wiedzę fachową oraz 
zdolności techniczne niezbędne do 
korzystania z instrumentów finansowych 
oraz gospodarowania nimi na poziomie 
organów zarządzających, pośredników 
finansowych oraz banków; podkreśla, że 
lepsza znajomość instrumentów 
finansowych wśród osób/organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie polityki 
publicznej ma podstawowe znaczenie dla 
znoszenia ograniczeń natury kulturowej 
oraz wspierania udanego stosowania 
instrumentów finansowych 
i jednoczesnego zapewnienia 
demokratycznej kontroli;

Or. de
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Poprawka 18
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca Komisję do wykorzystania 
doświadczeń z instrumentami takimi jak 
JEREMIE, JESSICA, JASMINE, które 
są kluczowe dla europejskich regionów i 
miast, podczas planowania instrumentów 
finansowych nowego typu na okres 
programowania 2014–2020;

Or. en

Poprawka 19
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. jest przekonany, że należy dostrzec 
rolę różnych krajowych i regionalnych 
instytucji bankowych, mających 
niezbędne doświadczenie i niezbędną 
wiedzę fachową dotyczącą szczególnych 
warunków lokalnych i regionalnych, w 
opracowywaniu i wdrażaniu 
instrumentów finansowych;

Or. en

Poprawka 20
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. docenia rozszerzoną rolę miast w 
programowaniu i wdrażaniu funduszy 
wspólnotowych ram wsparcia w 
następnym okresie programowania; wzywa 
zatem Komisję do dalszego wyjaśnienia 
skutków proceduralnych i praktycznych 
silniejszej roli miast w rozwijaniu i 
wdrażaniu instrumentów finansowych;

7. docenia znaczenie wymiaru miejskiego i
rozszerzoną rolę miast w programowaniu i 
wdrażaniu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów w następnym okresie 
programowania; wzywa zatem Komisję do 
dalszego wyjaśnienia skutków 
proceduralnych i praktycznych silniejszej 
roli miast w rozwijaniu i wdrażaniu 
instrumentów finansowych;

Or. en

Poprawka 21
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. docenia rozszerzoną rolę miast 
w programowaniu i wdrażaniu funduszy 
wspólnotowych ram wsparcia 
w następnym okresie programowania; 
wzywa zatem Komisję do dalszego 
wyjaśnienia skutków proceduralnych 
i praktycznych silniejszej roli miast 
w rozwijaniu i wdrażaniu instrumentów 
finansowych;

7. docenia rozszerzoną rolę miast 
w programowaniu i wdrażaniu funduszy 
wspólnotowych ram wsparcia 
w następnym okresie programowania; 
wzywa zatem Komisję do dalszego 
wyjaśnienia skutków proceduralnych 
i praktycznych silniejszej roli miast 
w rozwijaniu i wdrażaniu instrumentów 
finansowych, a jednocześnie do 
opracowania ogólnej procedury 
uczestnictwa również dla tych projektów;

Or. de


