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Poprawka 1
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane w celu usprawnienia 
koordynacji polityki gospodarczej i 
budżetowej w ramach europejskiego 
semestru, przez co możliwe jest w każdym 
roku przez okres sześciu miesięcy 
równoległe monitorowanie krajowych 
budżetów i polityki gospodarczej państw 
członkowskich;

1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane w celu usprawnienia 
koordynacji polityki gospodarczej i 
budżetowej w ramach europejskiego 
semestru, przez co możliwe jest w każdym 
roku przez okres sześciu miesięcy 
równoległe monitorowanie krajowych 
budżetów i polityki gospodarczej państw 
członkowskich; podkreśla, że roczna 
analiza wzrostu gospodarczego Komisji 
Europejskiej powinna koncentrować się 
na polityce spójności; w związku z tym 
ubolewa, że w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na 2013 r. nie 
wykorzystano szansy na rozpoczęcie 
głębszej debaty na temat wzrostu 
i zatrudnienia w Unii Europejskiej, 
szczególnie dzięki przeglądowi jej 
wytycznych;

Or. en

Poprawka 2
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane w celu usprawnienia 
koordynacji polityki gospodarczej i 
budżetowej w ramach europejskiego 
semestru, przez co możliwe jest w każdym 
roku przez okres sześciu miesięcy 

1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane w celu usprawnienia 
koordynacji polityki gospodarczej, 
budżetowej i polityki zatrudnienia
w ramach europejskiego semestru, przez co 
możliwe jest w każdym roku przez okres 
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równoległe monitorowanie krajowych
budżetów i polityki gospodarczej państw 
członkowskich;

sześciu miesięcy równoległe 
monitorowanie różnych polityk krajowych;

Or. en

Poprawka 3
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. uważa, że zakończone niedawno 
europejskie semestry pokazały, że Unia 
Europejska musi walczyć z utrwalaniem 
nierówności wśród regionów i brakiem 
równowagi makroekonomicznej, opierając 
się na symetrycznym podejściu i bardziej 
demokratycznej legitymacji, a także na 
powiązanych działaniach na szczeblu 
europejskim, których celem jest 
osiągnięcie założeń strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 4
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla kluczową rolę polityki 
spójności jako jednego z najważniejszych 
narzędzi służących realizacji strategii
„Europa 2020”; jest zdania, że solidna 
i prawidłowo finansowana polityka 
spójności stanowi – z uwagi na wdrażane 
w jej ramach długoterminowe programy 
rozwojowe, wymiar budżetowy, 

2. podkreśla kluczową rolę polityki 
spójności jako jednego z najważniejszych 
narzędzi służących realizacji strategii
„Europa 2020”; jest zdania, że solidna 
i prawidłowo finansowana polityka 
spójności stanowi – z uwagi na wdrażane 
w jej ramach długoterminowe programy 
rozwojowe, wymiar budżetowy, 
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zdecentralizowany system zarządzania 
i przyjęcie priorytetów UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju – skuteczne 
i wydajne narzędzie służące realizacji 
założeń strategii „Europa 2020” oraz 
zapobieganiu kryzysom gospodarczym 
i finansowym w przyszłości; zwraca 
uwagę, że polityka spójności jest polityką 
inwestycyjną i w związku z tym powinna 
sprzyjać spójności terytorialnej, 
gospodarczej i społecznej we wszystkich 
regionach UE z zachowaniem zasady 
solidarności; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie zaangażowania regionów 
w osiągnięcie celu strategii „Europa 2020”;

zdecentralizowany system zarządzania 
i przyjęcie priorytetów UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju – skuteczne 
i wydajne narzędzie służące realizacji 
założeń strategii „Europa 2020” oraz 
zapobieganiu kryzysom gospodarczym 
i finansowym w przyszłości; zwraca 
uwagę, że polityka spójności jest polityką 
inwestycyjną i w związku z tym powinna 
sprzyjać spójności terytorialnej, 
gospodarczej i społecznej we wszystkich 
regionach UE z zachowaniem zasady 
solidarności; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie zaangażowania regionów 
w osiągnięcie celu strategii „Europa 2020”, 
jakim jest inteligentny i trwały wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 5
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla kluczową rolę polityki 
spójności jako jednego z najważniejszych 
narzędzi służących realizacji strategii
„Europa 2020”; jest zdania, że solidna 
i prawidłowo finansowana polityka 
spójności stanowi – z uwagi na wdrażane 
w jej ramach długoterminowe programy 
rozwojowe, wymiar budżetowy,
zdecentralizowany system zarządzania
i przyjęcie priorytetów UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju – skuteczne 
i wydajne narzędzie służące realizacji 
założeń strategii „Europa 2020” oraz 
zapobieganiu kryzysom gospodarczym 
i finansowym w przyszłości; zwraca 
uwagę, że polityka spójności jest polityką 
inwestycyjną i w związku z tym powinna 

2. podkreśla kluczową rolę polityki 
spójności jako jednego z najważniejszych 
narzędzi służących osiągnięciu celów
strategii „Europa 2020”; jest zdania, że 
solidna i prawidłowo finansowana polityka 
spójności stanowi – z uwagi na wdrażane 
w jej ramach długoterminowe programy 
rozwojowe, wymiar budżetowy
i zdecentralizowany system zarządzania –
skuteczne i wydajne narzędzie służące 
realizacji założeń strategii „Europa 2020” 
oraz zapobieganiu kryzysom 
gospodarczym i finansowym w 
przyszłości; zwraca uwagę, że polityka 
spójności jest polityką inwestycyjną i w 
związku z tym powinna sprzyjać trwałej
spójności terytorialnej, gospodarczej i 
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sprzyjać spójności terytorialnej, 
gospodarczej i społecznej we wszystkich 
regionach UE z zachowaniem zasady 
solidarności; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie zaangażowania regionów 
w osiągnięcie celu strategii „Europa 2020”;

społecznej z zachowaniem zasady 
solidarności; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie zaangażowania wszystkich
regionów i władz lokalnych w osiągnięcie
celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 6
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla kluczową rolę polityki 
spójności jako jednego z najważniejszych 
narzędzi służących realizacji strategii
„Europa 2020”; jest zdania, że solidna 
i prawidłowo finansowana polityka 
spójności stanowi – z uwagi na wdrażane 
w jej ramach długoterminowe programy 
rozwojowe, wymiar budżetowy, 
zdecentralizowany system zarządzania 
i przyjęcie priorytetów UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju – skuteczne 
i wydajne narzędzie służące realizacji 
założeń strategii „Europa 2020” oraz 
zapobieganiu kryzysom gospodarczym 
i finansowym w przyszłości; zwraca 
uwagę, że polityka spójności jest polityką 
inwestycyjną i w związku z tym powinna 
sprzyjać spójności terytorialnej, 
gospodarczej i społecznej we wszystkich 
regionach UE z zachowaniem zasady 
solidarności; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie zaangażowania regionów 
w osiągnięcie celu strategii „Europa 2020”;

2. podkreśla kluczową rolę polityki 
spójności jako jednego z najważniejszych 
narzędzi służących realizacji strategii
„Europa 2020” oraz jako 
makroekonomicznego czynnika 
stabilizacyjnego, który generuje wzrost 
i zatrudnienie; jest zdania, że solidna 
i prawidłowo finansowana polityka 
spójności stanowi – z uwagi na wdrażane 
w jej ramach długoterminowe programy 
rozwojowe, wymiar budżetowy, 
zdecentralizowany system zarządzania 
i przyjęcie priorytetów UE w zakresie
zrównoważonego rozwoju – skuteczne 
i wydajne narzędzie służące realizacji 
założeń strategii „Europa 2020” oraz 
zapobieganiu kryzysom gospodarczym 
i finansowym w przyszłości; zwraca 
uwagę, że polityka spójności jest polityką 
inwestycyjną i w związku z tym powinna 
sprzyjać spójności terytorialnej, 
gospodarczej i społecznej we wszystkich 
regionach UE z zachowaniem zasady 
solidarności; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie zaangażowania regionów 
w osiągnięcie celu strategii „Europa 2020”;

Or. en
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Poprawka 7
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. uważa, że polityka regionalna będzie 
w dalszym ciągu odgrywać bardzo istotną 
rolę w rozwoju krajowych programów 
w ramach europejskiego semestru, 
stanowiąc jednocześnie jedno 
z najważniejszych narzędzi służących 
osiągnięciu założonych celów w średniej 
i długiej perspektywie;

Or. en

Poprawka 8
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że polityka spójności może 
być skuteczna wyłącznie wtedy, kiedy
państwa członkowskie będą realizować 
stabilną i szeroką politykę fiskalną i 
strukturalną sprzyjającą wzrostowi 
gospodarczemu; podkreśla, że
wykorzystywanie wspólnych
strategicznych funduszy ramowych w 
sytuacjach, kiedy rządy krajowe nie
zdołają przyjąć odpowiedniej polityki lub 
przeprowadzić niezbędnych reform 
strukturalnych, może powodować 
marnotrawienie zasobów finansowych lub 
nawet ograniczenie zachęt do 
naprawienia niezdrowej polityki 
gospodarczej;

3. przypomina, że polityka spójności może 
być skuteczna wyłącznie wtedy, kiedy
towarzyszy jej stabilne i trwałe 
finansowanie; podkreśla, że nie można 
uzależniać wykorzystywania funduszy 
podlegających rozporządzeniu w sprawie
wspólnych przepisów od spełniania 
warunków makroekonomicznych, gdyż 
władze regionalne i lokalne nie są 
odpowiedzialne za to, że ich rządy krajowe 
nie są w stanie zrównoważyć ich 
budżetów;
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Or. en

Poprawka 9
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że polityka spójności może 
być skuteczna wyłącznie wtedy, kiedy 
państwa członkowskie będą realizować 
stabilną i szeroką politykę fiskalną i 
strukturalną sprzyjającą wzrostowi 
gospodarczemu; podkreśla, że 
wykorzystywanie wspólnych 
strategicznych funduszy ramowych w 
sytuacjach, kiedy rządy krajowe nie 
zdołają przyjąć odpowiedniej polityki lub 
przeprowadzić niezbędnych reform 
strukturalnych, może powodować 
marnotrawienie zasobów finansowych lub 
nawet ograniczenie zachęt do naprawienia 
niezdrowej polityki gospodarczej;

3. przypomina, że polityka spójności może 
być skuteczna wyłącznie wtedy, kiedy 
państwa członkowskie będą realizować 
stabilną i szeroką politykę fiskalną i 
strukturalną sprzyjającą wzrostowi 
gospodarczemu, dlatego polityka spójności 
powinna być powiązana z warunkami 
makroekonomicznymi; podkreśla, że 
wykorzystywanie wspólnych 
strategicznych funduszy ramowych w 
sytuacjach, kiedy rządy krajowe nie 
zdołają przyjąć odpowiedniej polityki lub 
przeprowadzić niezbędnych reform 
strukturalnych, może powodować 
marnotrawienie zasobów finansowych lub 
nawet ograniczenie zachęt do naprawienia 
niezdrowej polityki gospodarczej;

Or. en

Poprawka 10
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla, że solidna i odpowiednio 
finansowana polityka spójności może 
zapobiec przyszłym kryzysom 
gospodarczym i finansowym w Europie 
oraz chronić zwłaszcza słabiej rozwinięte 
regiony;
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Or. en

Poprawka 11
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w dobie kryzysu 
elastyczne narzędzia polityki spójności 
szybko dostosowują się do zmieniających 
się potrzeb i trudniejszych warunków 
finansowych; przypomina, że środki 
nadzwyczajne, takie jak wypłaty zaliczki 
lub podwyższone stawki 
współfinansowania, powiązano z 
długoterminowymi środkami politycznymi 
w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy;

4. podkreśla, że w dobie kryzysu 
elastyczne narzędzia polityki spójności 
szybko dostosowują się do zmieniających 
się potrzeb i trudniejszych warunków 
finansowych; przypomina, że środki 
nadzwyczajne, takie jak wypłaty zaliczki 
lub podwyższone stawki 
współfinansowania, powiązano z 
długoterminowymi środkami politycznymi 
w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy; w związku z tym 
przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę 
Komisji, aby w miarę możliwości
przesunąć niewykorzystane środki 
z funduszy strukturalnych na rzecz MŚP, 
efektywności energetycznej i zatrudnienia 
osób młodych;

Or. en

Poprawka 12
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) podkreśla potrzebę modernizacji 
administracji publicznej, gdyż dzięki niej 
możliwe jest zwiększenie wskaźnika 
absorpcji funduszy strukturalnych przez 
państwa członkowskie; proponuje 
zapewnić państwom członkowskim 
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wsparcie ekspertów, jeśli mają one takie 
życzenie; przypomina, że należy także 
poprawić wykorzystanie funduszy 
strukturalnych, zmniejszając obciążenia 
biurokratyczne;

Or. en

Poprawka 13
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony ryzykiem 
ponownej recesji w strefie euro, na co 
wskazują spowolnienie gospodarki i 
wzrost bezrobocia;

5. jest głęboko zaniepokojony negatywnym 
wpływem konsolidacji fiskalnej na wzrost 
i tworzenie miejsc pracy; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt uznania przez Komisję, że 
wzrost i sprawiedliwość społeczną można 
osiągnąć jedynie przez stosowanie wobec 
państw członkowskich podejścia 
polegającego na zróżnicowanej 
konsolidacji fiskalnej;

Or. en

Poprawka 14
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że dalsza poprawa dyscypliny 
fiskalnej i umacnianie instytucji 
fiskalnych zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na niższym szczeblu 
krajowym jest niezbędne do zwiększenia 
zaufania rynków do średnio- i 
długoterminowej stabilności finansów 

6. uważa, że bardziej rozproszona 
i zrównoważona konsolidacja fiskalna
zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na niższych 
szczeblach może sprzyjać stabilności 
finansów publicznych, większemu 
zaufaniu do rynków, większej 
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publicznych w strefie euro, co ma wielkie 
znaczenie dla wzrostu gospodarczego; 
apeluje do państw członkowskich, by 
prowadziły konsolidację fiskalną i 
przestrzegały zasad równowagi budżetowej 
zgodnie z założeniami paktu stabilności i 
wzrostu, które uwzględniają sytuację 
makroekonomiczną poszczególnych 
państw;

konkurencyjności, większemu wzrostowi 
i większym szansom zatrudnienia w strefie 
euro, a nawet w całej UE;

Or. en

Poprawka 15
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby w 
odniesieniu do dochodów i wydatków 
budżetowych priorytetowo traktowały 
strategie polityczne sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, badań naukowych, innowacji, 
infrastruktury i energii, a także by 
zapewniły skuteczność takich wydatków i 
dochodów;

7. wzywa państwa członkowskie, aby w 
odniesieniu do dochodów i wydatków 
budżetowych priorytetowo traktowały 
strategie polityczne sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, badań naukowych, innowacji,
technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych, infrastruktury i 
energii, a także by zapewniły skuteczność 
takich wydatków i dochodów;

Or. en

Poprawka 16
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby w 
odniesieniu do dochodów i wydatków 
budżetowych priorytetowo traktowały 

7. wzywa państwa członkowskie, aby w 
odniesieniu do dochodów i wydatków 
budżetowych priorytetowo traktowały 
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strategie polityczne sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, badań naukowych, innowacji, 
infrastruktury i energii, a także by 
zapewniły skuteczność takich wydatków i 
dochodów;

strategie polityczne sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, badań naukowych, innowacji, 
infrastruktury i energii, a także by 
zapewniły skuteczność takich wydatków i 
dochodów; podkreśla, że należy również 
zwrócić szczególną uwagę na poszerzenie 
zakresu działalności i zwiększenie 
skuteczności służb zatrudnienia oraz 
aktywne strategie polityczne dotyczące 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 17
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby w 
odniesieniu do dochodów i wydatków 
budżetowych priorytetowo traktowały 
strategie polityczne sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, badań naukowych, innowacji, 
infrastruktury i energii, a także by 
zapewniły skuteczność takich wydatków i 
dochodów;

7. wzywa państwa członkowskie, aby w 
odniesieniu do dochodów i wydatków 
budżetowych priorytetowo traktowały 
strategie polityczne sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, badań naukowych, innowacji, 
infrastruktury i energii, a także by 
zapewniły skuteczność takich wydatków i 
dochodów; przypomina, że wzrost można 
uzyskać nie przez zwiększanie budżetów 
krajowych, ale przez priorytetowe 
traktowanie inwestycji w strategie 
polityczne sprzyjające wzrostowi;

Or. en

Poprawka 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7 a. zachęca państwa członkowskie do 
zwracania szczególnej uwagi na 
kształcenie ustawiczne oraz programy 
przekwalifikowujące, aby zapobiec 
brakowi siły roboczej w kluczowych 
obszarach w nadchodzących 
dziesięcioleciach;

Or. en

Poprawka 19
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie spójności różnych 
instrumentów polityki gospodarczej, w 
szczególności obszarów polityki służących 
realizacji w równym stopniu założeń 
strategii „Europa 2020” i głównych celów, 
aby przyciągnąć uwagę inwestorów i 
przywrócić ich zaufanie z myślą o 
zapewnieniu długotrwałego finansowania 
gospodarki realnej;

8. podkreśla potrzebę zapewnienia 
spójności w ramach polityk 
gospodarczych poszczególnych państw 
członkowskich i regionów oraz między 
tymi politykami, przy czym należy 
w sposób szczególny uwzględnić ich skutki 
uboczne; apeluje do państw członkowskich
i regionów o zapewnienie spójności 
różnych instrumentów polityki 
gospodarczej, w szczególności obszarów 
polityki służących realizacji w równym 
stopniu założeń strategii „Europa 2020”, 
aby przywrócić zaufanie inwestorów z 
myślą o zapewnieniu długotrwałego 
finansowania gospodarki realnej; biorąc 
pod uwagę ograniczony i kosztowny 
dostęp wielu firm i gospodarstw do 
finansowania, wzywa Komisję, aby 
kontynuowała współpracę z państwami 
członkowskimi na rzecz szybszego 
wykorzystywania nieprzyznanych środków 
z funduszy strukturalnych, a także 
zachęcała państwa członkowskie do 
korzystania w pełni z nowych, 
innowacyjnych instrumentów podziału 
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ryzyka (takich jak obligacje projektowe) 
w celu uwolnienia prywatnych środków 
finansowania;

Or. en

Poprawka 20
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8 a. jest głęboko zaniepokojony faktem, że 
chociaż od rozpoczęcia kryzysu 
systemowego minęły lata, w UE wciąż 
rośnie długotrwałe bezrobocie, a zjawisku 
temu towarzyszy alarmujący poziom 
bezrobocia osób młodych, rosnące 
zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym przy braku widoków na 
szybką poprawę;

Or. en

Poprawka 21
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8 b. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i regiony, aby uznały za 
priorytet zdeterminowane działania 
przeciwko bezrobociu w UE; wzywa 
Komisję, aby w ramach europejskiego 
semestru uwzględniła jako jeden z celów 
cząstkowych strategii „Europa 2020” 
walkę z ubóstwem i bezrobociem osób 
młodych;
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Or. en

Poprawka 22
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o zdecydowane działania, by 
przywrócić zaufanie do sektora 
bankowego, a tym samym pobudzić 
inwestycje; przypomina, że brak dostępu
do środków finansowych pozostaje jedną z 
najpoważniejszych barier 
uniemożliwiających MŚP pozyskanie 
kapitału prywatnego, który uzupełniłby 
współfinansowanie ze środków UE, i 
odzyskanie konkurencyjności;

9. apeluje o zdecydowane działania, by 
przywrócić zaufanie do sektora 
bankowego, a tym samym pobudzić 
inwestycje; przypomina, że 
niewystarczający dostęp do środków 
finansowych pozostaje jedną z 
najpoważniejszych barier 
uniemożliwiających MŚP pozyskanie 
kapitału prywatnego, który uzupełniłby 
współfinansowanie ze środków UE, i 
odzyskanie konkurencyjności; podkreśla, 
że innowacyjne instrumenty finansowe 
polityki spójności wraz z kapitałem EBI 
mogą pełnić funkcję katalizatora dla 
ukierunkowanych inwestycji na rzecz 
MŚP oraz służyć jako uzupełnienie 
tradycyjnych pożyczek bankowych; wzywa 
Komisję, aby udzieliła państwom 
członkowskim i regionom szczegółowych 
informacji, dalszego wsparcia i porady 
w odniesieniu do instrumentów 
finansowych stosowanych w ramach 
polityki spójności w 2013 r. oraz 
w kolejnym okresie programowania 
(2014-2020);

Or. en

Poprawka 23
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o zdecydowane działania, by 
przywrócić zaufanie do sektora 
bankowego, a tym samym pobudzić 
inwestycje; przypomina, że brak dostępu 
do środków finansowych pozostaje jedną z 
najpoważniejszych barier 
uniemożliwiających MŚP pozyskanie 
kapitału prywatnego, który uzupełniłby 
współfinansowanie ze środków UE, i 
odzyskanie konkurencyjności;

9. apeluje o zdecydowane działania, by 
przywrócić zaufanie do sektora 
bankowego, a tym samym pobudzić 
inwestycje; przypomina, że brak dostępu 
do środków finansowych pozostaje jedną z 
najpoważniejszych barier 
uniemożliwiających małym i średnim 
przedsiębiorstwom pozyskanie kapitału 
prywatnego, który uzupełniłby 
współfinansowanie ze środków UE, i 
odzyskanie konkurencyjności; uważa, że 
fundusze strukturalne powinny być 
wykorzystywane do finansowania 
funduszy venture capital, tworząc 
dodatkowe źródło finansowania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 24
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zaznacza, że do osiągnięcia celów stale 
potrzebne są dodatkowe działania, 
zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, które 
w kontekście europejskiego semestru jest 
co najmniej równie ważne jak wzrost 
gospodarczy; podkreśla, że tworzenie 
miejsc pracy jest podstawowym 
warunkiem trwałego wzrostu i 
zapobieżenia przyszłym kryzysom;

10. zaznacza, że w kontekście 
europejskiego semestru do stworzenia 
warunków dla odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu konieczne są 
bardziej zdecydowane działania;
podkreśla, że tworzenie miejsc pracy jest 
podstawowym warunkiem trwałego 
wzrostu i zapobieżenia przyszłym 
kryzysom;

Or. en
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Poprawka 25
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest zdania, że w celu umocnienia 
wzrostu i zwiększenia produktywności 
potrzebna jest lepsza koordynacja polityki 
gospodarczej oraz gruntowne reformy 
strukturalne.

11. jest zdania, że w celu umocnienia 
wzrostu i zwiększenia konkurencyjności 
oraz produktywności potrzebna jest lepsza 
koordynacja polityki gospodarczej oraz 
gruntowne reformy strukturalne.

Or. en

Poprawka 26
Mojca Kleva

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. jest zdania, że w celu umocnienia
wzrostu i zwiększenia produktywności 
potrzebna jest lepsza koordynacja polityki 
gospodarczej oraz gruntowne reformy 
strukturalne.

11. jest zdania, że środki budżetowe oraz 
środki na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
należy podejmować równocześnie, gdyż są 
one ze sobą powiązane i razem stanowią 
warunek pełnego uzdrowienia 
gospodarki;

Or. en


