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Poprawka 201
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do przeprowadzenia pełnego 
przeglądu obecnych wieloletnich ram 
finansowych w celu identyfikacji 
wydatków, które mają kluczowe znaczenie 
dla realizacji celów polityki unijnej, przy 
jednoczesnym określeniu tych wydatków, 
które są mniej właściwe, tak aby 
przesunąć 30% wydatków z obszarów, 
które nie są już istotne, do obszarów o 
wysokim priorytecie, uwalniając w ten 
sposób zasoby ekonomiczne dla innych 
dziedzin;

Or. en

Poprawka 202
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla, że ustalanie wydatków 
priorytetowych UE w połączeniu z ich 
skutecznością i efektywnością, a także 
wykorzystanie potencjału synergii 
umożliwia uzyskanie oszczędności do 
pięciu procent we wszystkich częściach 
budżetu UE, nie zmniejszając
oddziaływania ani jakości polityki 
wspólnotowej; popiera cięcia, chyba że 
dowiedziona zostanie większa wartość 
dodana UE; podkreśla, że oszczędności 
uzyskane w wyniku cięć powinny zostać 
przesunięte do obszarów o wyższej 
europejskiej wartości dodanej i 
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dodatkowych potrzebach finansowych;

Or. en

Poprawka 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 17c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. odnotowuje studium wykonalności w 
sprawie sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci na szczeblu 
UE, w którym stwierdza się, że metody 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci muszą być wprowadzane na 
etapie planowania WRF oraz przy 
późniejszej realizacji i monitoringu 
budżetów, podkreśla, że sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
uczyni wydatki UE bardziej efektywnymi; 
wzywa Komisję Europejską do 
dopilnowania, by wniosek dotyczący 
następnych WRF uwzględniał kwestie płci 
zarówno w odniesieniu do dochodów, jak i 
wydatków oraz do zaproponowania 
procedury wprowadzenia metod 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci przy planowaniu i 
zarządzaniu programami i działaniami po 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 17d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17d. przypomina o niezmiennym 
stanowisku Parlamentu Europejskiego w 
sprawie konieczności utrzymania w 
budżecie UE finansowania wszystkich 
europejskich strategii politycznych; 
podkreśla zatem, że wszelkie środki 
budżetowe przydzielone równolegle do 
budżetu UE, takie jak EFR czy szybka 
pomoc finansowa dla krajów 
rozwijających się ukierunkowana na 
zwalczanie zmiany klimatu, co do której 
decyzję podjęła Rada Europejska w 
styczniu 2010 r., powinny zostać włączone 
do budżetu UE, aby osiągnąć maksymalny 
efekt dźwigni w odniesieniu do zasobów 
wspólnotowych;

Or. en

Poprawka 205
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 17e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17e. zwraca uwagę na fakt, że europejskie 
instrumenty statystyczne nie są 
wystarczająco ujednolicone; uważa, że 
należy poczynić kroki, między innymi za 
pośrednictwem Eurostatu, tak aby 
bardziej dostosować do siebie krajowe 
systemy statystyczne; 

Or. fr

Poprawka 206
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 17f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17f. przypomina, że kryzys finansowy, 
niedawne wydarzenia w świecie arabskim 
oraz trzęsienie ziemi i stan elektrowni 
jądrowych w Japonii wyraźnie wskazują, 
iż istnieje konieczność, by UE mogła 
reagować na nieprzewidziane wypadki; 
istnieje też konieczność większej 
elastyczności budżetu UE, aby Unia była 
w stanie tak postępować;

Or. en

Poprawka 207
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Śródtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Wykorzystanie budżetu jako dźwigni 
inwestycji

skreślony

Or. en

Poprawka 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że w kontekście znacznych 
ograniczeń finansów publicznych do 
pozyskania znacznych kwot inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” konieczne będzie 
pozyskanie dodatkowego kapitału; 
podkreśla w szczególności potrzebę 
zmaksymalizowania oddziaływania 
funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 

skreślony
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łączenie i wykorzystywanie publicznych i 
prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w 
interesie Europy;

Or. en

Poprawka 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że w kontekście znacznych 
ograniczeń finansów publicznych do 
pozyskania znacznych kwot inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” konieczne będzie 
pozyskanie dodatkowego kapitału; 
podkreśla w szczególności potrzebę 
zmaksymalizowania oddziaływania 
funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 
łączenie i wykorzystywanie publicznych i 
prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w 
interesie Europy;

18. uważa, że do pozyskania znacznych 
kwot inwestycji potrzebnych do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
konieczne będzie pozyskanie dodatkowego 
kapitału; podkreśla w szczególności 
potrzebę zmaksymalizowania 
oddziaływania funduszy UE poprzez 
pozyskiwanie, łączenie i wykorzystywanie 
publicznych i prywatnych środków 
finansowych na infrastrukturę i duże 
projekty leżące w interesie Europy;

Or. en

Poprawka 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że w kontekście znacznych 
ograniczeń finansów publicznych do 
pozyskania znacznych kwot inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” konieczne będzie
pozyskanie dodatkowego kapitału; 

18. uważa, że w kontekście znacznych 
ograniczeń finansów publicznych do 
pozyskania znacznych kwot inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” niezbędne może okazać się 
pozyskanie dodatkowego kapitału; 
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podkreśla w szczególności potrzebę 
zmaksymalizowania oddziaływania 
funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 
łączenie i wykorzystywanie publicznych i 
prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w 
interesie Europy;

podkreśla w szczególności potrzebę 
zmaksymalizowania oddziaływania 
funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 
łączenie i wykorzystywanie publicznych i 
prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w 
interesie Europy;

Or. en

Poprawka 211
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że w kontekście znacznych 
ograniczeń finansów publicznych do 
pozyskania znacznych kwot inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” konieczne będzie 
pozyskanie dodatkowego kapitału; 
podkreśla w szczególności potrzebę 
zmaksymalizowania oddziaływania 
funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 
łączenie i wykorzystywanie publicznych i 
prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w 
interesie Europy;

18. uważa, że w kontekście znacznych 
ograniczeń finansów publicznych do 
pozyskania znacznych kwot inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” konieczne będzie 
pozyskanie dodatkowego kapitału; 
podkreśla w szczególności potrzebę 
zmaksymalizowania oddziaływania 
funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 
łączenie i wykorzystywanie publicznych i 
prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w 
interesie Europy bez długotrwałego 
zakłócania konkurencji, na przykład 
poprzez uwzględnienie zagrożeń 
handlowych;

Or. de

Poprawka 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że w kontekście znacznych 
ograniczeń finansów publicznych do 
pozyskania znacznych kwot inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” konieczne będzie 
pozyskanie dodatkowego kapitału; 
podkreśla w szczególności potrzebę 
zmaksymalizowania oddziaływania 
funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 
łączenie i wykorzystywanie publicznych i 
prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w 
interesie Europy;

18. uważa, że w kontekście znacznych 
ograniczeń finansów publicznych do 
pozyskania znacznych kwot inwestycji 
potrzebnych do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” konieczne będzie 
pozyskanie dodatkowego kapitału; 
podkreśla w szczególności potrzebę 
zmaksymalizowania oddziaływania 
funduszy UE poprzez pozyskiwanie, 
łączenie i wykorzystywanie publicznych i 
prywatnych środków finansowych na 
infrastrukturę i duże projekty leżące w 
interesie Europy bez stwarzania 
zagrożenia dla konkurencji;

Or. en

Poprawka 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do zaproponowania 
metodologii i narzędzi umożliwiających 
korzystanie z ram budżetu UE w celu 
koordynacji finansowania z różnych 
źródeł w tych obszarach polityki, które 
mają wysoki priorytet dla UE;

Or. en

Poprawka 214
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18b. przypomina, że niektóre inwestycje, 
takie jak te w efektywność energetyczną i 
oszczędność energii, są zawsze racjonalne 
pod względem kosztów, a tym samym 
uwalniają środki budżetowe na inne 
działania priorytetowe na szczeblu UE i 
krajowym; nalega, że te zawsze racjonalne 
pod względem kosztów inwestycje muszą 
uzyskać priorytet;

Or. en

Poprawka 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
świadczenia strategicznych usług 
publicznych; wyraża jednak 
zaniepokojenie problemem zobowiązań 
warunkowych oraz kosztów gospodarczych 
i społecznych ponoszonych przez 
partnerstwa publiczno-prywatne, które 
zakończyły się niepowodzeniem;

19. jest zaniepokojony rozwojem
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
świadczenia strategicznych usług 
publicznych; wyraża jednak szczególne 
zaniepokojenie problemem zobowiązań 
warunkowych oraz kosztów gospodarczych 
i społecznych ponoszonych przez 
partnerstwa publiczno-prywatne;

Or. en
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Poprawka 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
świadczenia strategicznych usług 
publicznych; wyraża jednak 
zaniepokojenie problemem zobowiązań 
warunkowych oraz kosztów 
gospodarczych i społecznych ponoszonych 
przez partnerstwa publiczno-prywatne, 
które zakończyły się niepowodzeniem;

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
świadczenia strategicznych usług 
publicznych; choć w przeszłości miało 
miejsce kilka negatywnych doświadczeń, 
partnerstwa publiczno-prywatne mają 
kluczowe znaczenie dla budowy 
infrastruktury europejskiej i 
stymulowania gospodarki; 

Or. it

Poprawka 217
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
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świadczenia strategicznych usług 
publicznych; wyraża jednak 
zaniepokojenie problemem zobowiązań
warunkowych oraz kosztów gospodarczych 
i społecznych ponoszonych przez 
partnerstwa publiczno-prywatne, które 
zakończyły się niepowodzeniem;

świadczenia strategicznych usług 
publicznych; postrzega partnerstwa 
publiczno-prywatne jako przydatne 
narzędzia kompensowania spadku 
finansowania publicznego; wyraża jednak 
zaniepokojenie problemem zobowiązań 
warunkowych oraz kosztów gospodarczych 
i społecznych ponoszonych przez 
partnerstwa publiczno-prywatne, które 
zakończyły się niepowodzeniem;

Or. fr

Poprawka 218
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
świadczenia strategicznych usług 
publicznych; wyraża jednak 
zaniepokojenie problemem zobowiązań 
warunkowych oraz kosztów 
gospodarczych i społecznych ponoszonych 
przez partnerstwa publiczno-prywatne, 
które zakończyły się niepowodzeniem;

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
świadczenia strategicznych usług 
publicznych; wyraża jednak 
zaniepokojenie pewnymi problemami 
powodowanymi przez partnerstwa 
publiczno-prywatne;

Or. en

Poprawka 219
Marta Andreasen
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
świadczenia strategicznych usług 
publicznych; wyraża jednak 
zaniepokojenie problemem zobowiązań 
warunkowych oraz kosztów gospodarczych 
i społecznych ponoszonych przez 
partnerstwa publiczno-prywatne, które 
zakończyły się niepowodzeniem;

19. zwraca uwagę na rozwój 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prywatnych w Unii od lat 90. 
XX w., między innymi w sektorze 
transportu, w przypadku budynków 
publicznych i sprzętu publicznego oraz 
ochrony środowiska naturalnego, jako form 
współpracy między władzami publicznymi 
a sektorem prywatnym mającej na celu 
poprawę tworzenia infrastruktury i 
świadczenia strategicznych usług 
publicznych; wyraża jednak 
zaniepokojenie problemem zobowiązań 
warunkowych oraz kosztów gospodarczych 
i społecznych ponoszonych przez 
partnerstwa publiczno-prywatne, które 
zakończyły się niepowodzeniem; odradza 
zatem ten rodzaj stowarzyszania się, 
ponieważ w ostateczności to podatnik 
zawsze płaci rachunek;

Or. en

Poprawka 220
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 

20. zwraca uwagę na wcześniejsze 
doświadczenia w zakresie 
wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
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spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po 
dokonaniu dokładnej oceny potrzeb w 
zakresie inwestycji publicznych i 
prywatnych; wzywa zatem do znacznego 
wzmocnienia ram regulacyjnych, 
budżetowych i operacyjnych tych 
mechanizmów w celu zapewnienia ich 
skuteczności pod względem wspierania 
inwestycji i właściwego wykorzystywania 
zasobów UE oraz zagwarantowania 
odpowiedniego monitorowania, 
sprawozdawczości i odpowiedzialności;

spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki;

Or. en

Poprawka 221
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych; 
wzywa zatem do znacznego wzmocnienia 
ram regulacyjnych, budżetowych i 

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania, a konkretnie 
o euroobligacje oraz o obligacje 
projektowe, po dokonaniu dokładnej oceny 
potrzeb w zakresie inwestycji publicznych 
i prywatnych; wzywa zatem do znacznego 
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operacyjnych tych mechanizmów w celu 
zapewnienia ich skuteczności pod 
względem wspierania inwestycji i 
właściwego wykorzystywania zasobów UE 
oraz zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

wzmocnienia ram regulacyjnych, 
budżetowych i operacyjnych tych 
mechanizmów;

Or. en

Poprawka 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych; 
wzywa zatem do znacznego wzmocnienia 
ram regulacyjnych, budżetowych i 
operacyjnych tych mechanizmów w celu 
zapewnienia ich skuteczności pod 
względem wspierania inwestycji i 
właściwego wykorzystywania zasobów UE 
oraz zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna poddać 
szczegółowej analizie systemy 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych; 
wzywa zatem do znacznego wzmocnienia 
ram regulacyjnych, budżetowych i 
operacyjnych tych mechanizmów w celu 
zapewnienia ich skuteczności pod 
względem wspierania inwestycji i 
właściwego wykorzystywania zasobów UE 
oraz zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

Or. en
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Poprawka 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias w 
imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych; 
wzywa zatem do znacznego wzmocnienia 
ram regulacyjnych, budżetowych i 
operacyjnych tych mechanizmów w celu 
zapewnienia ich skuteczności pod 
względem wspierania inwestycji i 
właściwego wykorzystywania zasobów UE 
oraz zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych i 
wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, by ich krajowe ramy 
prawne umożliwiały wdrażanie tych i 
innych podobnych systemów; wzywa 
zatem do znacznego wzmocnienia ram 
regulacyjnych, budżetowych i 
operacyjnych tych mechanizmów w celu 
zapewnienia ich skuteczności pod 
względem wspierania inwestycji i 
właściwego wykorzystywania zasobów UE 
oraz zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych; 
wzywa zatem do znacznego wzmocnienia 
ram regulacyjnych, budżetowych i 
operacyjnych tych mechanizmów w celu 
zapewnienia ich skuteczności pod 
względem wspierania inwestycji i 
właściwego wykorzystywania zasobów UE 
oraz zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych i 
wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, by ich krajowe ramy 
prawne umożliwiały wdrażanie tych 
systemów; wzywa zatem do znacznego 
wzmocnienia ram regulacyjnych, 
budżetowych i operacyjnych tych 
mechanizmów w celu zapewnienia ich 
skuteczności pod względem wspierania 
inwestycji i właściwego wykorzystywania 
zasobów UE oraz zagwarantowania 
odpowiedniego monitorowania, 
sprawozdawczości i odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 20. zwraca uwagę na wcześniejsze, 
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zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych; 
wzywa zatem do znacznego wzmocnienia 
ram regulacyjnych, budżetowych i 
operacyjnych tych mechanizmów w celu 
zapewnienia ich skuteczności pod 
względem wspierania inwestycji i 
właściwego wykorzystywania zasobów UE 
oraz zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

zasadniczo pozytywne doświadczenia w 
zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym łączenia 
dotacji i pożyczek oraz mechanizmów 
podziału ryzyka, takich jak instrument 
gwarancji kredytowej dla projektów 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
mechanizm finansowania opartego na 
podziale ryzyka i instrumenty polityki 
spójności (JEREMIE, JESSICA, JASPERS 
i JASMINE), aby osiągnąć konkretny cel 
polityki; uważa, że Unia powinna podjąć 
działania w celu rozszerzenia systemu 
innowacyjnego finansowania po dokonaniu 
dokładnej oceny potrzeb w zakresie 
inwestycji publicznych i prywatnych; 
wzywa zatem do znacznego wzmocnienia 
ram regulacyjnych, budżetowych i 
operacyjnych tych mechanizmów w celu 
zapewnienia zaprojektowania ich w 
sposób pozwalający uniknąć 
wprowadzających w błąd założeń, takich 
jak te, które stanowiły podstawę modeli 
wsparcia jakości kredytowej leżących u 
podstaw kryzysu kredytów hipotecznych o 
podwyższonym ryzyku, a także ich 
skuteczności pod względem wspierania 
inwestycji, zrównoważonego rozwoju i 
właściwego wykorzystywania zasobów UE 
oraz zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania, sprawozdawczości i 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. w tym kontekście wzywa do 
przetestowania odporności i 
wiarygodności modelowych wyników i 
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założeń wszelkich przyszłych inicjatyw 
dotyczących obligacji projektowych w 
ramach strategii „Europa 2020”, tak aby 
odzwierciedlić skrajne lecz wiarygodne 
warunki rynkowe; 

Or. en

Poprawka 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które nie są uważane 
za opłacalne handlowo;

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów do finansowania projektów UE 
i ukazał potrzebę odbudowania 
wystarczającego zaufania, aby duże 
projekty inwestycyjne mogły pozyskać 
potrzebne im wsparcie;

Or. en

Poprawka 228
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
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podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które nie są uważane 
za opłacalne handlowo;

podkreśla, że wsparcie z budżetu UE nigdy 
nie powinno być używane do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które nie są uważane 
za opłacalne handlowo;

Or. en

Poprawka 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które nie są uważane 
za opłacalne handlowo;

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które nie są uważane 
za opłacalne handlowo, ale mają wyraźnie 
określoną europejską wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 

21. odnotowuje historyczne trudności ze 
znalezieniem inwestorów prywatnych w 
przypadku zakrojonych na dużą skalę 
projektów UE; uznaje, że kryzys 
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aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które nie są uważane 
za opłacalne handlowo;

finansowy zniechęcił inwestorów 
prywatnych do finansowania projektów UE 
i ukazał potrzebę odbudowania 
wystarczającego zaufania, aby duże 
projekty inwestycyjne mogły pozyskać 
potrzebne im wsparcie; podkreśla, że 
wsparcie z budżetu UE będzie potrzebne 
do pozyskania i wykorzystania funduszy 
prywatnych na rzecz projektów leżących w 
interesie UE, zwłaszcza projektów, które 
nie są uważane za opłacalne handlowo w 
krótkim okresie;

Or. en

Poprawka 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które nie są uważane 
za opłacalne handlowo;

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które są opłacalne 
ekonomicznie, ale nie są uważane za 
opłacalne handlowo; zaznacza, że, jako 
przeciwwagę dla uspołecznienia ryzyka, 
należy zagwarantować własność publiczną 
i odpowiedzialność demokratyczną w 
przypadku wszystkich projektów 
finansowanych w oparciu o obligacje 
projektowe w ramach strategii „Europa 
2020” oraz że w tym celu powinny zostać 
ustanowione procedury; zaznacza w tym
samym kontekście, że należy wyraźnie 
oszacować i ujawnić oczekiwane i 
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potencjalne koszty związane z 
uspołecznianiem ryzyka, szczególnie w 
zakresie, w jakim premia płacona z tytułu 
kompensacji za przejęcie ryzyka przez UE 
i EBI nie wystarczy na pełną 
rekompensatę i tym samym będzie 
stanowić koszt podatnika;

Or. en

Poprawka 232
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zwłaszcza projektów, które nie są uważane 
za opłacalne handlowo;

21. uznaje, że kryzys finansowy zniechęcił 
inwestorów prywatnych do finansowania 
projektów UE i ukazał potrzebę 
odbudowania wystarczającego zaufania, 
aby duże projekty inwestycyjne mogły 
pozyskać potrzebne im wsparcie; 
podkreśla, że wsparcie z budżetu UE 
będzie potrzebne do pozyskania i 
wykorzystania funduszy prywatnych na 
rzecz projektów leżących w interesie UE, 
zarówno w najbliższej przyszłości, jak i w 
średnim i długim okresie, zwłaszcza 
projektów, które nie są uważane za 
opłacalne handlowo;

Or. fr

Poprawka 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 

22. odrzuca inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 



AM\864450PL.doc 23/129 PE462.729v03-00

PL

obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na 
szeroką skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów;

„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI); 

Or. en

Poprawka 234
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów;

22. odnotowuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; 
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Or. en

Poprawka 235
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów; 

22. z związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów; 
podkreśla znaczenie zdolności obligacji 
projektowych do przyciągania inwestycji 
w kontekście europejskiej polityki 
sąsiedztwa oraz Unii dla 
Śródziemnomorza, mając na uwadze 
wzajemną wartość dodaną, jaką można 
wynieść z głównych projektów 
infrastrukturalnych obejmujących 
wytwarzanie i przesył energii, poszerzanie 
sieci transportowych itd.;

Or. el

Poprawka 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D
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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na 
szeroką skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów;

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który będzie 
stanowił dźwignię dla funduszy UE i 
zapewni dodatkowe zainteresowanie ze 
strony inwestorów prywatnych, jeżeli 
chodzi o udział w priorytetowych 
projektach UE; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów; 
odnotowuje jednak, że wykorzystanie 
europejskich obligacji projektowych 
będzie miało ograniczony wpływ, 
skupiający się na projektach opłacalnych i 
atrakcyjnych z ekonomicznego punktu 
widzenia;

Or. en

Poprawka 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), aby przy 
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dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów;

ograniczonej odpowiedzialności zapewnić
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych o znaczeniu 
europejskim; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów w 
kontekście realizacji uzgodnionych celów 
priorytetowych, szczególnie w odniesieniu 
do infrastruktury niezbędnej do realizacji 
unijnych celów do 2050 r. w dziedzinie 
klimatu i energii;

Or. en

Poprawka 238
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
sporządzenia dogłębnego studium 
możliwości wprowadzenia obligacji 
projektowych UE, opartego na 
doświadczeniach w zakresie stosowania 
wspólnych instrumentów UE i EBI, oraz 
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przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów;

do uwzględnienia jasnych i przejrzystych 
kryteriów dotyczących kwalifikowalności i 
wyboru projektów;

Or. de

Poprawka 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów;

22. w związku z tym z zainteresowaniem 
odnotowuje inicjatywę wprowadzenia 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” jako mechanizmu podziału 
ryzyka wraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), który zapewnia 
dodatkowe wsparcie z budżetu UE dla 
przedsiębiorstw emitujących obligacje w 
celu sfinansowania zakrojonych na szeroką 
skalę projektów i programów 
infrastrukturalnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia pełnego wniosku 
dotyczącego obligacji projektowych UE, 
opartego na doświadczeniach w zakresie 
stosowania wspólnych instrumentów UE i 
EBI, oraz do uwzględnienia jasnych i 
przejrzystych kryteriów dotyczących 
kwalifikowalności i wyboru projektów; 
uważa, że w tym kontekście należy też 
przeanalizować dotychczasowe 
doświadczenia i problemy, które wynikły 
przy stosowaniu takich instrumentów, a 
Parlament powinien zostać 
poinformowany o ustaleniach;

Or. de

Poprawka 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa, że procedury ustanowione w 
celu zapewnienia odpowiedzialności 
demokratycznej powinny być wyraźnie 
określone w ramach kwalifikowalności 
projektu zdefiniowanych w wyniku 
zwykłej procedury ustawodawczej;

Or. en

Poprawka 241
Reimer Böge, László Surján w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. ponownie podkreśla potrzebę 
zapewnienia największej przejrzystości i 
kontroli demokratycznej w przypadku 
innowacyjnych instrumentów i 
mechanizmów finansowych obejmujących 
budżet UE; wzywa Komisję do 
zapewnienia uprzedniej konsultacji z 
władzą budżetową oraz stałego przepływu 
informacji w odniesieniu do korzystania z 
tych instrumentów w całej Unii, co 
umożliwi Parlamentowi zweryfikowanie, 
czy jego priorytety polityczne są 
realizowane;

Or. en

Poprawka 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 22c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22c. wzywa Komisję do rozważenia i 
zaproponowania dodatkowych środków 
zwiększających wykorzystanie funduszy 
UE jako katalizatora w kontekście 
przyciągania dodatkowych środków ze 
strony EBI, EBOR, innych 
międzynarodowych instytucji finansowych 
oraz sektora prywatnego w celu 
finansowania strategii politycznych UE; 
instrumenty takie mogą obejmować 
systemy gwarancji, finansowanie 
bezpośrednie, wsparcie w postaci 
współfinansowania na szczeblu krajowym 
i poniżej poziomu państwowego itd.; 
należy zwiększyć widzialność i kontrolę 
tych instrumentów ze strony 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego;

Or. en

Poprawka 243
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 22d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22d. wzywa EBI, odnosząc się do jego 
finansowania, które obejmuje środki z 
budżetu UE, do zapewnienia pełnej i 
przejrzystej sprawozdawczości dla 
Parlamentu Europejskiego w zakresie 
zarządzania funduszami, stosowanych 
opłat i uzyskanych wyników. 
Sprawozdawczość ta mogłaby stanowić 
część ustrukturyzowanej współpracy i 
komunikacji między EBI a Parlamentem 
Europejskim;

Or. en
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Poprawka 244
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 22e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22e. zwraca się, by, w ramach realizacji 
budżetu UE ukierunkowanej na uzyskanie 
odpowiedniego finansowania celów 
strategii „Europa 2020” za 
pośrednictwem EBI oraz innych 
wielostronnych i dwustronnych instytucji 
finansowych, stosować te same zasady i 
zachować zgodność z unijnymi 
strategiami politycznymi i standardami;

Or. en

Poprawka 245
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że poprawa realizacji i jakości 
wydatków powinna być główną zasadą 
stanowiącą podstawę optymalnego 
wykorzystania budżetu UE oraz 
przygotowywania programów i działań po 
2013 r. i zarządzania nimi;

23. uważa, że poprawa realizacji i jakości 
wydatków, jak również usprawnienie 
kontroli w celu zapewnienia 
odpowiedniego i efektywnego 
wykorzystania funduszy UE, powinny być 
główną zasadą stanowiącą podstawę 
optymalnego wykorzystania budżetu UE 
oraz przygotowywania programów i 
działań po 2013 r. i zarządzania nimi;

Or. en

Poprawka 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że poprawa realizacji i jakości 
wydatków powinna być główną zasadą 
stanowiącą podstawę optymalnego 
wykorzystania budżetu UE oraz 
przygotowywania programów i działań po 
2013 r. i zarządzania nimi;

23. uważa, że poprawa realizacji i jakości 
wydatków powinna być główną zasadą 
stanowiącą podstawę optymalnego 
wykorzystania budżetu UE oraz 
przygotowywania programów i działań po 
2013 r. i zarządzania nimi; uważa, że te 
wiodące zasady muszą być zorientowane 
na wyniki, tak aby uzyskiwać dobre 
rezultaty w praktyce;

Or. en

Poprawka 247
James Elles

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że poprawa realizacji i jakości 
wydatków powinna być główną zasadą 
stanowiącą podstawę optymalnego 
wykorzystania budżetu UE oraz 
przygotowywania programów i działań po 
2013 r. i zarządzania nimi;

23. uważa, że poprawa realizacji i jakości 
wydatków powinna być główną zasadą 
stanowiącą podstawę optymalnego 
wykorzystania budżetu UE oraz 
przygotowywania programów i działań po 
2013 r. i zarządzania nimi; domaga się, by 
nieformalne grupy ds. monitoring 
powołane obecnie przez Parlament 
Europejski w celu bliższego zbadania 
realizacji konkretnych programów, zostały 
ustanowione w efektywny, stały sposób, 
aby przyczyniać się do realizacji celu 
jakości wydatków;

Or. en

Poprawka 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson



PE462.729v03-00 32/129 AM\864450PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci uczyni 
wydatki UE bardziej efektywnymi; wzywa 
Komisję Europejską do dopilnowania, by 
wniosek dotyczący następnych WRF 
uwzględniał kwestie płci zarówno w 
odniesieniu do dochodów, jak i wydatków 
oraz do zaproponowania procedury 
wprowadzenia metod sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
przy planowaniu i zarządzaniu 
programami i działaniami po 2013 r.;

Or. en

Poprawka 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla ponadto, że przy 
opracowywaniu programów wydatków 
należy kłaść największy nacisk na takie 
zasady jak jasność celów, spójność i 
komplementarność instrumentów i działań, 
harmonizacja i uproszczenie zasad 
dotyczących kwalifikowalności i realizacji, 
przejrzystość oraz pełna i uzgodniona 
odpowiedzialność;

24. podkreśla ponadto, że przy 
opracowywaniu programów wydatków 
należy kłaść największy nacisk na takie 
zasady jak jasność celów, pełna zgodność 
ze wspólnotowym dorobkiem prawnym i 
komplementarność instrumentów i działań, 
harmonizacja i uproszczenie zasad 
dotyczących kwalifikowalności i realizacji, 
przejrzystość oraz pełna i uzgodniona 
odpowiedzialność;

Or. en

Poprawka 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla ponadto, że przy 
opracowywaniu programów wydatków 
należy kłaść największy nacisk na takie 
zasady jak jasność celów, spójność i 
komplementarność instrumentów i działań, 
harmonizacja i uproszczenie zasad 
dotyczących kwalifikowalności i realizacji, 
przejrzystość oraz pełna i uzgodniona 
odpowiedzialność;

24. podkreśla ponadto, że przy 
opracowywaniu programów wydatków 
należy kłaść największy nacisk na takie 
zasady jak jasność celów, spójność i 
komplementarność instrumentów i działań, 
harmonizacja i uproszczenie zasad 
dotyczących kwalifikowalności i realizacji, 
przejrzystość oraz pełna i uzgodniona 
odpowiedzialność; podkreśla znaczenie 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci jako narzędzia prawidłowego 
zarządzania w celu zwiększenia 
efektywności i uczciwości;

Or. en

Poprawka 251
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla w szczególności, że 
uproszczenie zasad i procedur powinno być 
najważniejszym przekrojowym priorytetem 
oraz jest przekonany, że pod tym 
względem zasadniczą rolę powinien pełnić 
przegląd rozporządzenia finansowego;

25. podkreśla w szczególności, że 
uproszczenie zasad i procedur powinno być 
najważniejszym przekrojowym priorytetem 
oraz jest przekonany, że pod tym 
względem zasadniczą rolę powinien pełnić 
przegląd rozporządzenia finansowego; 
zauważa, że dokonywane w przeszłości 
przeglądy rozporządzeń finansowych, 
dalekie od upraszczania kontroli 
wewnętrznych, uczyniły je bardziej 
wrażliwymi;

Or. en
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Poprawka 252
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa za kluczowe zmniejszenie 
udziału wydatków administracyjnych, 
biurokracji wewnętrznej oraz działań 
zewnętrznych poprzez uproszczenie 
procedur i obcięcie różnych wydatków 
przy jednoczesnym zwiększeniu 
przejrzystości w ramach procesu 
przydziału środków i ich wykorzystania;

Or. pt

Poprawka 253
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję do przedkładania z 
każdym wnioskiem europejskim oceny 
wpływu określającej, jaką wartość dodaną 
ma ten wniosek w porównaniu z 
istniejącym (obecnym) stanem rzeczy, a 
także z innymi instrumentami;

Or. nl

Poprawka 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
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finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE;

finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów w 
zakresie upraszczania osiąganych w 
Komisji i państwach członkowskich; 
domaga się, aby państwa członkowskie 
przyjęły większą odpowiedzialność za 
zarządzanie dzielone, jednak ich 
obciążenie administracyjne należy 
zmniejszyć w oparciu o znaczące 
uproszczenie procedur zarządczych i 
kontrolnych;

Or. en

Poprawka 255
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE;

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za właściwe wykorzystanie i zarządzanie 
funduszami UE;

Or. en

Poprawka 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
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członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE;

członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE; 
odnotowuje aktualne obawy Trybunału 
Obrachunkowego UE w odniesieniu do 
przejrzystości i rozliczalności niektórych 
wydatków UE;

Or. en

Poprawka 257
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE;

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE; 
Trybunałowi Obrachunkowemu należy 
przyznać większe kompetencje w zakresie 
przeprowadzania audytów efektywności, 
tak aby określić, czy różne programy 
wydatków są odpowiednio zaplanowane w 
kontekście realizacji ich celów 
politycznych;

Or. en

Poprawka 258
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
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dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE;

dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE, 
dostosowując się w ciągu dwóch lat do 
wezwania Parlamentu Europejskiego w 
sprawie krajowych oświadczeń 
dotyczących zarządzania od wszystkich 
państw członkowskich;

Or. nl

Poprawka 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE;

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE i szanuje 
ich zobowiązanie zaciągnięte w ramach 
poprzedniego PMI, które dotyczy 
wydawania na odpowiednim szczeblu 
politycznym rocznych oświadczeń 
krajowych w sprawie wykorzystania 
funduszy UE;

Or. en

Poprawka 260
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; domaga się, aby państwa 
członkowskie przyjęły odpowiedzialność 
za zarządzanie funduszami UE;

26. podkreśla, że poprawę zarządzania 
finansami w Unii trzeba wesprzeć 
dokładnym monitorowaniem postępów 
osiąganych w Komisji i państwach 
członkowskich; uważa, że państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
odpowiedzialność za zarządzanie 
funduszami UE;

Or. en

Poprawka 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. domaga się, by Trybunał 
Obrachunkowy badał nie tylko 
prawidłowość wydatków UE, lecz także 
ich efektywność; w związku z potrzebą 
zwiększenia efektywności zwraca się do 
Komisji o powołanie szeroko zakrojonej 
grupy zadaniowej ds. uproszczenia 
unijnych przepisów w sprawie dotacji;

Or. en

Poprawka 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 26b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. podkreśla konieczność 
ustosunkowania się do trendu rosnącego 
poziomu niespłaconych zobowiązań 
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(RAL); przypomina, że według Komisji na 
koniec 2013 r. kwota RAL wyniesie 217 
miliardów euro; odnotowuje, że pewien 
poziom RAL jest nieunikniony przy 
realizacji programów wieloletnich, 
podkreśla jednak, że występowanie 
niespłaconych zobowiązań z definicji 
wiąże się z koniecznością dokonania 
odnośnych płatności; w związku z tym nie 
zgadza się z podejściem Rady, aby decyzję 
o poziomie płatności podejmować a priori, 
bez uwzględnienia dokładnej oceny 
rzeczywistych potrzeb; dlatego w ramach 
corocznej procedury budżetowej w 
następnych WRF zrobi, co w jego mocy, 
aby zredukować rozbieżności między 
zobowiązaniami a wypłatami środków, 
odpowiednio zwiększając poziom 
płatności;

Or. en

Poprawka 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 26c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26c. uważa, że żadna z instytucji UE nie 
przywiązuje wystarczającej wagi do 
kwestii pilnego uzyskania wydawanego 
bez zastrzeżeń przez Trybunał 
Obrachunkowy poświadczenia 
wiarygodności i nalega, by obie instytucje 
uczyniły więcej w celu zapewnienia 
większego zaufania obywateli UE jeżeli 
chodzi o wydatki;

Or. en

Poprawka 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy 
jakości zarządzania funduszami UE i ich 
kontroli przez państwa członkowskie 
konieczna jest ocena mocnych i słabych 
stron systemów zarządzania i kontroli 
państw członkowskich w poszczególnych 
dziedzinach polityki; uważa ponadto, że 
lepsze zarządzanie i lepsze kontrole, a nie 
większa ich liczba, są niezbędne do 
zwiększenia efektywności i skuteczności 
funduszy UE;

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy 
jakości zarządzania funduszami UE i ich 
kontroli przez państwa członkowskie, 
obejmujących zarówno mechanizmy 
rządowe, jak i parlamenty krajowe,
konieczna jest ocena mocnych i słabych 
stron systemów zarządzania i kontroli 
państw członkowskich w poszczególnych 
dziedzinach polityki; uważa ponadto, że 
lepsze zarządzanie i lepsze kontrole, a nie 
większa ich liczba, są niezbędne do 
zwiększenia efektywności i skuteczności 
funduszy UE;

Or. el

Poprawka 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy 
jakości zarządzania funduszami UE i ich 
kontroli przez państwa członkowskie 
konieczna jest ocena mocnych i słabych 
stron systemów zarządzania i kontroli 
państw członkowskich w poszczególnych 
dziedzinach polityki; uważa ponadto, że 
lepsze zarządzanie i lepsze kontrole, a nie 
większa ich liczba, są niezbędne do 
zwiększenia efektywności i skuteczności 
funduszy UE;

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy 
jakości zarządzania funduszami UE i ich 
kontroli przez państwa członkowskie 
konieczna jest ocena mocnych i słabych 
stron systemów zarządzania i kontroli 
państw członkowskich w poszczególnych 
dziedzinach polityki; uważa ponadto, że 
lepsze zarządzanie, mniejsza biurokracja i 
lepsze kontrole, a nie większa ich liczba, są 
niezbędne do zwiększenia efektywności i 
skuteczności funduszy UE; zaznacza, że 
ryzyko błędu może wzrosnąć, jeżeli 
przepisy, których należy przestrzegać, są 
złożone i niejasne, co prowadzi też do 
mniejszej przejrzystości;

Or. en
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Poprawka 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy 
jakości zarządzania funduszami UE i ich 
kontroli przez państwa członkowskie 
konieczna jest ocena mocnych i słabych 
stron systemów zarządzania i kontroli 
państw członkowskich w poszczególnych 
dziedzinach polityki; uważa ponadto, że 
lepsze zarządzanie i lepsze kontrole, a nie 
większa ich liczba, są niezbędne do 
zwiększenia efektywności i skuteczności 
funduszy UE;

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy 
jakości zarządzania funduszami UE i ich 
kontroli przez państwa członkowskie 
konieczna jest ocena mocnych i słabych 
stron systemów zarządzania i kontroli 
państw członkowskich w poszczególnych 
dziedzinach polityki; uważa ponadto, że 
lepsze zarządzanie i przejrzystość, a także 
lepsze kontrole, a nie większa ich liczba, są 
niezbędne do zwiększenia efektywności i 
skuteczności funduszy UE; w związku z 
tym należy znaleźć równowagę między 
poziomem kontroli a jej kosztem;

Or. en

Poprawka 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy 
jakości zarządzania funduszami UE i ich 
kontroli przez państwa członkowskie 
konieczna jest ocena mocnych i słabych 
stron systemów zarządzania i kontroli 
państw członkowskich w poszczególnych 
dziedzinach polityki; uważa ponadto, że 
lepsze zarządzanie i lepsze kontrole, a nie 
większa ich liczba, są niezbędne do 
zwiększenia efektywności i skuteczności 
funduszy UE;

27. zdecydowanie uważa, że do poprawy 
jakości zarządzania funduszami UE i ich 
kontroli przez państwa członkowskie 
konieczna jest ocena mocnych i słabych 
stron systemów zarządzania i kontroli 
państw członkowskich w poszczególnych 
dziedzinach polityki; uważa ponadto, że 
lepsze zarządzanie i lepsze kontrole, a nie 
większa ich liczba, są niezbędne do 
zwiększenia efektywności i skuteczności 
funduszy UE, także w kontekście ich 
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wskaźnika absorpcji;

Or. en

Poprawka 268
Reimer Böge, László Surján w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla znaczenie pewności prawa 
i ciągłości budżetowej dla skutecznej 
realizacji wieloletnich strategii 
politycznych i programów; uważa zatem, 
że nie należy zmieniać przepisów w trakcie 
okresów programowania bez należytego 
uzasadnienia i odpowiedniej oceny 
wpływu, ponieważ może to spowodować 
większe koszty transformacji, wolniejszą 
realizację i rosnące ryzyko błędu;

Or. en

Poprawka 269
Reimer Böge, László Surján w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 27b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. wskazuje w szczególności na fakt, że 
w dziedzinie unijnej polityki spójności 
należy zapewnić określoną ciągłość 
między okresami programowania jeżeli 
chodzi o ustanawianie krajowych 
systemów i organów zarządzania i 
kontroli, tak aby unikać niepotrzebnych 
opóźnień przy realizacji programów 
funduszy strukturalnych;

Or. en
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Poprawka 270
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla, że zdolności instytucjonalne 
są jednym z najważniejszych elementów 
przyczyniających się do pomyślnego 
rozwoju, realizacji i monitorowania polityk 
Unii; w związku z tym uważa, że 
wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i 
administracyjnych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym mogłoby pomóc w 
dokonaniu dostosowań strukturalnych i 
przyczynić się do sprawnej i udanej 
absorpcji środków UE;

28. podkreśla, że zdolności instytucjonalne 
są jednym z najważniejszych elementów 
przyczyniających się do pomyślnego 
rozwoju, realizacji i monitorowania polityk 
Unii; w związku z tym uważa, że 
wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i 
administracyjnych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych stron, mogłoby pomóc 
w dokonaniu dostosowań strukturalnych i 
przyczynić się do sprawnej i udanej 
absorpcji środków UE;

Or. en

Poprawka 271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla, że zdolności instytucjonalne 
są jednym z najważniejszych elementów 
przyczyniających się do pomyślnego 
rozwoju, realizacji i monitorowania polityk 
Unii; w związku z tym uważa, że 
wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i 
administracyjnych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym mogłoby pomóc w 
dokonaniu dostosowań strukturalnych i 
przyczynić się do sprawnej i udanej 
absorpcji środków UE;

28. podkreśla, że zdolności instytucjonalne
są jednym z najważniejszych elementów 
przyczyniających się do pomyślnego 
rozwoju, realizacji i monitorowania polityk 
Unii; w związku z tym uważa, że 
wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, 
administracyjnych i nadzorczych na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym mogłoby pomóc w dokonaniu 
dostosowań strukturalnych i przyczynić się 
do sprawnej i udanej absorpcji środków 
UE;
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Or. el

Poprawka 272
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zwraca się o zlikwidowanie w 
następnych WRF obecnie nakładających 
się i podwójnych struktur 
administracyjnych, zarówno na szczeblu 
UE, jak i na szczeblu krajowym; w tym 
kontekście wzywa Komisję do dokonania 
oceny istniejących agencji i struktur na 
szczeblu krajowym i UE, tak aby określić 
takie duplikacje i uwzględnić wyniki w 
odnośnych wnioskach dotyczących 
następnego okresu;

Or. en

Poprawka 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 28b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Część III: Priorytety polityczne
28b. uważa, że WRF nie należy w żadnym 
wypadku postrzegać jako jedynego 
narzędzia ograniczającego wzrost 
wydatków UE, „konta” o bardzo 
niewielkiej elastyczności w zakresie 
dostosowywania się do nieprzewidzianych 
i zmieniających się okoliczności 
politycznych i ekonomicznych, lecz raczej 
jako jeden z głównych instrumentów, 
które nadają widoczność działaniom Unii 
Europejskiej, odzwierciedlając jej ambicje 
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polityczne; podkreśla, że można to 
osiągnąć tylko wówczas, gdy skutecznie 
ukierunkuje się priorytety polityczne WRF 
i zapewni odpowiednie finansowanie; 
uważa, że budżet UE powinien 
koncentrować się na finansowaniu „dóbr 
publicznych”, podejmując wyzwania 
transgraniczne w takich dziedzinach, jak 
edukacja, badania, innowacje, 
infrastruktura i środowisko; wyraża 
przekonanie, że inwestycje te mogą 
wygenerować wartość dodaną w 
porównaniu z nieskoordynowanymi 
działaniami finansowanymi z budżetów 
krajowych i przyczynić się do stabilizacji 
gospodarki UE oraz do jej 
zrównoważonego wzrostu na przestrzeni 
czasu;

Or. en

Poprawka 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Śródtytuł (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Budżet wspierający nowe uprawnienia 
zapisane w Traktacie z Lizbony

Or. en

Poprawka 275
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 

skreślony
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prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 276
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności;

Or. en

Poprawka 277
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 

29. jest świadomy tego, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy; podkreśla, że wymaga to 
kreatywności w odniesieniu do 
istniejących środków finansowych;
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finansowych;

Or. en

Poprawka 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
zmiany klimatu, energetyki, młodzieży, 
działań zewnętrznych, wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
ochrony ludności, przestrzeni kosmicznej, 
turystyki i sportu; podkreśla, że wymaga to 
wystarczających środków finansowych;

Or. en

Poprawka 279
Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, ograniczania 
ubóstwa, sportu, przestrzeni kosmicznej, 
zmiany klimatu, energetyki, turystyki i 
ochrony ludności; podkreśla, że wymaga to 
wystarczających środków finansowych;

Or. en
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Poprawka 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, młodzieży, sportu, 
przestrzeni kosmicznej, zmiany klimatu, 
energetyki, ochrony ludności i turystyki; 
podkreśla, że wymaga to wystarczających i 
jasno określonych środków finansowych;

Or. en

Poprawka 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, w obszarze 
obywatelstwa i praw podstawowych, 
sportu, przestrzeni kosmicznej, zmiany 
klimatu, energetyki, turystyki i ochrony 
ludności; należy zapewnić dodatkowe 
środki finansowe, aby odpowiednio 
wykonywać te prerogatywy;

Or. en
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Poprawka 282
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. odnotowuje, że Traktat z Lizbony 
nadaje UE znaczące nowe prerogatywy, w 
szczególności w dziedzinie działań 
zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności, ale podkreśla, 
że należy brać pod uwagę postęp oraz 
spójność gospodarczą i społeczną;

Or. pt

Poprawka 283
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę i 
instytucje Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych wygenerowanych w oparciu 
o rzeczywiste unijne zasoby własne; 
poprzez połączenie na szczeblu UE 
wydatków krajowych w tych obszarach 
budżet unijny uzyskałby krytyczny 
rozmiar, aby zapewnić euro własne 
rezerwy budżetowe na szczeblu emitującej 
je organizacji politycznej oraz zaspokoić 
ogromne potrzeby UE w dziedzinie 
inwestycji, umożliwiając państwom 
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członkowskim znaczącą redukcję ich 
wydatków;

Or. en

Poprawka 284
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych zarówno w starych, jak i 
nowych dziedzinach;

Or. pl

Poprawka 285
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych; nalega, by Komisja 
uwzględniała wymiar terytorialny we 
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wszystkich strategiach politycznych UE;

Or. en

Poprawka 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych; nalega, by Komisja 
uwzględniała wymiar terytorialny we 
wszystkich strategiach politycznych UE;

Or. en

Poprawka 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych;

29. przypomina, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzmacnia politykę 
Unii i nadaje jej znaczące nowe 
prerogatywy, w szczególności w dziedzinie 
działań zewnętrznych, sportu, przestrzeni 
kosmicznej, zmiany klimatu, energetyki, 
turystyki i ochrony ludności; podkreśla, że 
wymaga to wystarczających środków 
finansowych; przypomina w tym 
kontekście o art. 311 TFUE, w którym 
wymaga się, by Unia pozyskiwała środki 
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niezbędne do osiągnięcia jej celów i do 
prowadzenia jej polityk;

Or. en

Poprawka 288
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że aby sprostać obecnym i 
przyszłym wyzwaniom politycznym i 
ekonomicznym, licznym dziedzinom, 
takim jak innowacje, badania i rozwój, 
inwestycje strategiczne w 
infrastrukturalne sieci transeuropejskie 
oraz polityka zagraniczna, należy nadać 
wyższy priorytet;

Or. en

Poprawka 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 29b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29b. przypomina, że Traktat z Lizbony 
obejmuje nowe klauzule horyzontalne 
mające zastosowanie do wszystkich 
strategii politycznych UE oraz że w 
związku z tym WRF muszą promować 
równość kobiet i mężczyzn, gwarantować 
odpowiednią ochronę socjalną, zwalczać 
wykluczenie społeczne i dyskryminację; 
podkreśla, że zobowiązania te powinny 
znaleźć odzwierciedlenie w 
wystarczających zasobach finansowych i 
być brane pod uwagę we wszystkich 
działaniach i strategiach politycznych 
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finansowanych z budżetu UE;

Or. en

Poprawka 290
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia 
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny 
polityki Unii; podkreśla, że inne polityki 
oparte na Traktacie i dążące do 
osiągnięcia innych celów będą również 
musiały zostać należycie odzwierciedlone 
w następnych WRF;

skreślony

Or. en

Poprawka 291
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia 
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny
polityki Unii; podkreśla, że inne polityki 
oparte na Traktacie i dążące do osiągnięcia 
innych celów będą również musiały zostać 
należycie odzwierciedlone w następnych 

30. uważa, że strategia „Europa 2020” nie 
obejmuje wszystkich dziedzin polityki 
Unii; podkreśla, że inne polityki oparte na 
Traktacie i dążące do osiągnięcia innych 
celów będą również musiały zostać 
należycie odzwierciedlone w następnych 
WRF;
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WRF; 

Or. pt

Poprawka 292
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny 
polityki Unii; podkreśla, że inne polityki 
oparte na Traktacie i dążące do osiągnięcia 
innych celów będą również musiały zostać 
należycie odzwierciedlone w następnych 
WRF;

30. uważa, że strategia „Europa 2020” nie 
stanowi uniwersalnej strategii obejmującej 
wszystkie dziedziny polityki Unii; 
podkreśla, że inne polityki oparte na 
Traktacie i dążące do osiągnięcia innych 
celów muszą zostać należycie 
odzwierciedlone w następnych WRF;

Or. pl

Poprawka 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia 
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny 
polityki Unii; podkreśla, że inne polityki 
oparte na Traktacie i dążące do osiągnięcia 
innych celów będą również musiały zostać 
należycie odzwierciedlone w następnych 

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia 
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny 
polityki Unii; podkreśla, że polityki oparte 
na Traktacie i dążące do osiągnięcia innych 
celów lub bazujące na odmiennej logice 
będą również musiały zostać należycie 
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WRF; odzwierciedlone w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia 
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny 
polityki Unii; podkreśla, że inne polityki 
oparte na Traktacie i dążące do osiągnięcia 
innych celów będą również musiały zostać 
należycie odzwierciedlone w następnych 
WRF;

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być głównym politycznym 
punktem odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia 
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny 
polityki Unii; podkreśla, że inne polityki 
oparte na Traktacie i dążące do osiągnięcia 
innych celów będą również musiały zostać 
należycie odzwierciedlone w następnych 
WRF;

Or. en

Poprawka 295
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia 
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny 
polityki Unii; podkreśla, że inne polityki 
oparte na Traktacie i dążące do osiągnięcia 
innych celów będą również musiały zostać 
należycie odzwierciedlone w następnych 

30. uważa, że strategia „Europa 2020” 
powinna być politycznym punktem 
odniesienia dla następnych WRF; 
jednocześnie utrzymuje, że strategia 
„Europa 2020” nie stanowi uniwersalnej 
strategii obejmującej wszystkie dziedziny 
polityki Unii; podkreśla, że inne polityki 
oparte na Traktacie i dążące do osiągnięcia 
innych celów będą również musiały zostać 
należycie odzwierciedlone w następnych 
WRF, szczególnie w dziedzinie polityki 
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WRF; społecznej, rolnictwa, rybołówstwa, 
przemysłu, badań i rozwoju;

Or. pt

Poprawka 296
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla jednak, że obecna treść 
strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. 
nadrzędne cele i inicjatywy przewodnie, 
przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo 
ogólny charakter; podkreśla, że ten zbiór 
inicjatyw można zrealizować wyłącznie 
dzięki konkretnym zobowiązaniom ze 
strony państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym;

31. podkreśla, że strategia „Europa 2020” 
ma odnosić się nie tylko do 
krótkoterminowego wzrostu 
gospodarczego i stabilności finansowej, 
lecz także do strukturalnego przejścia w 
dłuższym okresie na ścieżkę bardziej 
zrównoważonego i niskoemisyjnego 
rozwoju bazującego na bardziej 
efektywnym wykorzystaniu zasobów; 
podkreśla jednak, że obecna treść strategii 
„UE 2020” – obejmująca m.in. nadrzędne 
cele i inicjatywy przewodnie, przeszkody i 
wskaźniki – ma wciąż bardzo ogólny 
charakter; podkreśla, że ten zbiór inicjatyw 
można zrealizować wyłącznie dzięki 
konkretnym zobowiązaniom ze strony 
państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym;

Or. en

Poprawka 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla jednak, że obecna treść 31. podkreśla, że obecna treść strategii 
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strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. 
nadrzędne cele i inicjatywy przewodnie, 
przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo 
ogólny charakter; podkreśla, że ten zbiór 
inicjatyw można zrealizować wyłącznie 
dzięki konkretnym zobowiązaniom ze 
strony państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym;

„UE 2020” – obejmująca m.in. nadrzędne 
cele i inicjatywy przewodnie, przeszkody i 
wskaźniki – ma wciąż bardzo ogólny 
charakter i wzywa Komisję do przedłożenia 
bardziej szczegółowych propozycji;
podkreśla, że ten zbiór inicjatyw można 
zrealizować wyłącznie dzięki konkretnym 
zobowiązaniom ze strony państw 
członkowskich w ramach ich krajowych 
programów reform oraz konkretnym i 
spójnym wnioskom ustawodawczym;

Or. en

Poprawka 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla jednak, że obecna treść 
strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. 
nadrzędne cele i inicjatywy przewodnie, 
przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo 
ogólny charakter; podkreśla, że ten zbiór 
inicjatyw można zrealizować wyłącznie 
dzięki konkretnym zobowiązaniom ze 
strony państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym;

31. podkreśla jednak, że obecna treść 
strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. 
nadrzędne cele i inicjatywy przewodnie, 
przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo 
ogólny charakter; podkreśla, że ten zbiór 
inicjatyw można zrealizować wyłącznie 
dzięki konkretnym zobowiązaniom ze 
strony państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym, jak również strategiom 
politycznym bazującym na sprawdzonych 
mechanizmach wykonania;

Or. en

Poprawka 299
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 31
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Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla jednak, że obecna treść 
strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. 
nadrzędne cele i inicjatywy przewodnie, 
przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo 
ogólny charakter; podkreśla, że ten zbiór 
inicjatyw można zrealizować wyłącznie 
dzięki konkretnym zobowiązaniom ze 
strony państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym;

31. podkreśla, że obecna treść strategii 
„UE 2020” – obejmująca m.in. nadrzędne 
cele i inicjatywy przewodnie, przeszkody i 
wskaźniki – ma wciąż bardzo ogólny 
charakter; podkreśla, że ten zbiór inicjatyw 
można zrealizować wyłącznie dzięki 
konkretnym zobowiązaniom ze strony 
państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym; uważa, że jest to jedynie 
powtórzenie strategii lizbońskiej i jako 
takie działanie to skazane jest na 
niepowodzenie;

Or. en

Poprawka 300
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla jednak, że obecna treść 
strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. 
nadrzędne cele i inicjatywy przewodnie, 
przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo 
ogólny charakter; podkreśla, że ten zbiór 
inicjatyw można zrealizować wyłącznie 
dzięki konkretnym zobowiązaniom ze 
strony państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym;

31. podkreśla, że obecna treść strategii 
„UE 2020” – obejmująca m.in. nadrzędne 
cele i inicjatywy przewodnie, przeszkody i 
wskaźniki – ma wciąż bardzo ogólny 
charakter; podkreśla, że ten zbiór inicjatyw 
można zrealizować wyłącznie dzięki 
konkretnym zobowiązaniom ze strony 
państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym;

Or. pl

Poprawka 301
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla jednak, że obecna treść 
strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. 
nadrzędne cele i inicjatywy przewodnie, 
przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo 
ogólny charakter; podkreśla, że ten zbiór 
inicjatyw można zrealizować wyłącznie 
dzięki konkretnym zobowiązaniom ze 
strony państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym;

31. podkreśla jednak, że obecna treść 
strategii „UE 2020” – obejmująca m.in. 
nadrzędne cele i inicjatywy przewodnie, 
przeszkody i wskaźniki – ma wciąż bardzo 
ogólny charakter; podkreśla, że ten zbiór 
inicjatyw można zrealizować wyłącznie 
dzięki konkretnym zobowiązaniom ze 
strony państw członkowskich w ramach ich 
krajowych programów reform oraz 
konkretnym i spójnym wnioskom 
ustawodawczym, jak również 
zobowiązaniu ze strony regionów o 
uprawnieniach ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 302
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. potwierdza znaczenie różnych 
inicjatyw europejskich w kontekście 
realizacji jednego z celów podstawowych 
strategii „Europa 2020”, czyli wskaźnika 
zatrudnienia na poziomie 75%: szkoleń i 
dalszych szkoleń w ramach 
wszechstronnej strategii uczenia się przez 
całe życie, środków poszukiwania 
zatrudnienia (pierwszego i kolejnego), a 
także środków eliminowania segregacji
płciowej i utrzymywania zdolności 
zarobkowania, oraz podkreśla, że do 
sfinansowania tych działań potrzebne są 
dodatkowe środki budżetowe;

Or. de
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Poprawka 303
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 31b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31b. uważa, że ponowne uruchomienie 
jednolitego rynku to zasadniczy element 
strategii „Europa 2020”, który zwiększa 
synergię między różnymi inicjatywami
przewodnimi;

Or. en

Poprawka 304
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia 
„Europa 2020” może zyskać 
wiarygodność tylko wtedy, gdy 
zapewnione zostanie jej odpowiednie 
finansowanie; apeluje o to, by następne 
WRF odzwierciedlały ambicje strategii 
„Europa 2020” oraz domaga się, aby 
Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią 
a jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 

skreślony
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budżetu UE;

Or. en

Poprawka 305
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, 
by następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; następne WRF 
powinny odzwierciedlać ambicje strategii 
„Europa 2020” oraz domaga się, aby 
Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania; w tym kontekście stwierdza, 
że konieczne jest precyzyjne określenie 
zadań, zasobów i obowiązków oraz ich
zsynchronizowanie między Unią a jej 
państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

Or. pl

Poprawka 306
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
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wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020”, w związku z czym 
wymiar społeczny należy uwzględnić w 
ramach wszystkich funduszy UE i 
częściach budżetu, oraz domaga się, aby 
Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

Or. de

Poprawka 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności zasadniczą zmianę 
priorytetów WRF, tak aby zapewnić 
odpowiednie finansowanie inicjatyw 
przewodnich; w tym kontekście stwierdza, 
że konieczne jest precyzyjne określenie 
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jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

zadań, zasobów i obowiązków oraz ich 
zsynchronizowanie między Unią a jej 
państwami członkowskimi, uwzględniając 
władze lokalne i regionalne; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi, 
uwzględniając władze lokalne i 
regionalne; wzywa Komisję do 
sprecyzowania budżetowego wymiaru 
inicjatyw przewodnich, ponieważ te 
priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

Or. en
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Poprawka 309
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich, poświęcając 
uwagę przede wszystkim potrzebom MŚP 
w zakresie rozwoju; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

Or. fi

Poprawka 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
właściwe finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
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strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

strategii „Europa 2020” oraz jest 
zdecydowany, by pracować z Komisją i 
państwami członkowskimi, aby
przygotować wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 311
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
sztandarowych celów; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
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budżetu UE; budżetu UE;

Or. en

Poprawka 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; 
przypomina, że państwa członkowskie 
podjęły już decyzję w sprawie celów 
krajowych, a tym samym odnośnych 
potrzeb budżetowych; wzywa Komisję do 
sprecyzowania budżetowego wymiaru 
inicjatyw przewodnich, ponieważ te 
priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE;

32. podkreśla ponadto, że strategia „Europa 
2020” może zyskać wiarygodność tylko 
wtedy, gdy zapewnione zostanie jej 
odpowiednie finansowanie; apeluje o to, by 
następne WRF odzwierciedlały ambicje 
strategii „Europa 2020” oraz domaga się, 
aby Komisja i państwa członkowskie 
przygotowały wiarygodne ramy 
finansowania zapewniające w 
szczególności odpowiednie finansowanie 
inicjatyw przewodnich; w tym kontekście 
stwierdza, że konieczne jest precyzyjne 
określenie zadań, zasobów i obowiązków 
oraz ich zsynchronizowanie między Unią a 
jej państwami członkowskimi; wzywa 
Komisję do sprecyzowania budżetowego 
wymiaru inicjatyw przewodnich, ponieważ 
te priorytetowy plany działań dotyczą 
wszystkich polityk finansowanych z 
budżetu UE; wzywa też Komisję do 
wyjaśnienia, jaki rodzaj finansowania 
planuje ona przyznać na europejskie 
partnerstwa na rzecz innowacji, aby 
zapewnić ich skuteczne funkcjonowanie;

Or. it

Poprawka 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wyraża przekonanie, że niezbędne 
jest wprowadzenie do strategii „Europa 
2020” dodatkowych elementów, które 
okazały się efektywne w przeszłości, 
umożliwiając UE bezpośredni kontakt z 
obywatelami Unii i wywierając na nich 
bezpośredni pozytywny wpływ; konieczne 
jest utrzymanie jednolitych programów, 
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zapewniających natychmiastowe 
powstawanie wartości dodanej w całej 
Unii i mających wyjątkowy charakter, co 
przynosi korzyść społeczeństwu 
obywatelskiemu, beneficjentom 
współpracującym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, młodym ludziom, 
konsumentom oraz sieciom chroniącym 
zdrowie i środowisko;

Or. en

Poprawka 315
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. ostrzega, że opracowanie 
dziesięcioletniej strategii „Europa 2020” 
wymaga dostatecznej elastyczności 
budżetowej, aby zapewnić odpowiednie 
dopasowanie środków budżetowych do 
zmieniających się okoliczności i 
priorytetów;

33. ostrzega, że opracowanie 
dziesięcioletniej strategii „Europa 2020” 
wymaga dostatecznej elastyczności 
budżetowej, aby zapewnić odpowiednie 
dopasowanie środków budżetowych do 
zmieniających się okoliczności i 
priorytetów; podkreśla, że strategia 
„Europa 2020” nie może być traktowana 
jako jedyny polityczny punkt odniesienia 
dla następnych WRF;

Or. pl

Poprawka 316
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Budżet wspierający zarządzanie 
gospodarcze

33a. zwraca uwagę na fakt, że kryzys 
uwypuklił zasadniczą nierównowagę 
strukturalną wpływającą na strefę euro, w 
wyniku czego niektóre państwa 
członkowskie akumulują nadwyżki 
handlowe, natomiast inne generują 
deficyt; odnotowuje, że temu stanowi 
nierównowagi konkurencyjnej towarzyszy 
efekt recesji polityki pieniężnej, która 
podejmuje wyłącznie kwestię inflacji, jak 
również procykliczny charakter paktu 
stabilności i wzrostu; wyraża zatem 
przekonanie, że kryzys długu 
państwowego w strefie euro zostanie w 
końcu zażegnany jedynie w oparciu o 
zarządzanie gospodarcze, które podejmuje 
jego przyczyny strukturalne i 
instytucjonalne;

Or. pt

Poprawka 317
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 33b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33b. podkreśla potrzebę podjęcia działań 
w celu zapobiegania niepewnemu 
zatrudnieniu i zwiększania reintegracji z 
rynkiem pracy, a dodatkowo, aby sprostać 
wyzwaniom demograficznym, wdrożenia 
inicjatywy ukierunkowanych na lepsze 
włączenie młodych ludzi w życie 
zawodowe i wspieranie starszych 
pracowników w oparciu o środki 
zdrowotne i rozwoju umiejętności;
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Or. de

Poprawka 318
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 33c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33c. popiera cel stałej redukcji liczby osób 
żyjących w ubóstwie w Europie lub nim 
zagrożonych i wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego finansowania środków, 
jakie należy uwzględnić, aby zapewnić 
możliwość rzeczywistej realizacji celu 
zapisanego w strategii „Europa 2020”;

Or. de

Poprawka 319
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 33d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33d. odnotowuje, że budżet europejski, a w 
szczególności polityki spójności i fundusze 
strukturalne, okazują się niewystarczające 
w kontekście kryzysu gospodarczego i 
finansowego, tak aby unikać zwiększania 
się nierówności między poszczególnymi 
krajami, jak również nierówności 
społecznych na obszarze Europy; wzywa 
Komisję do przedłożenia komunikatu w 
sprawie komplementarności wymiaru 
europejskiego w społecznych strategiach 
politycznych wraz z propozycjami 
gwarantującymi średnio- i 
długoterminową perspektywę 
konwergencji społecznej wśród obywateli 
mieszkających w UE; 
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Or. pt

Poprawka 320
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 33e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33e. uważa, że należy poczynić istotne 
zmiany w odniesieniu do WPR i WPRyb, 
zachowując przy tym ich podstawowe 
wartości, tak aby wspierać produkcję i 
inwestycje, tworzenie miejsc pracy oraz 
zrównoważony rozwój społeczny i 
środowiskowy, a także małe i średnie 
gospodarstwa i przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie i inne organizacje społeczne, 
uwzględniając specyficzne cechy 
charakterystyczne poszczególnych państw 
członkowskich, zapewniając 
bezpieczeństwo i suwerenność 
żywnościową, a także kładąc kres 
dopłatom eksportowym; 

Or. pt

Poprawka 321
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 33f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33f. uważa za kluczowe zwiększenie 
środków Funduszu Spójności i funduszy 
strukturalnych, szczególnie EFS i 
programów takich jak Progress, 
zwracając szczególną uwagę na prawa 
pracownicze, równe prawa i szanse oraz 
walkę ukierunkowaną na wyeliminowanie 
ubóstwa; 
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Or. pt

Poprawka 322
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 33g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33g. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie uwzględniania aspektu płci 
we wszystkich liniach budżetowych 
poprzez większe wsparcie i większą liczbę 
inwestycji w tym obszarze;

Or. pt

Poprawka 323
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 33h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33h. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
zwiększenie wsparcia w odniesieniu do 
inwestycji w infrastrukturę, instrumentów 
socjalnych, badań, innowacji i rozwoju;

Or. pt

Poprawka 324
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 33i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33i. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
istotne zmniejszenie wydatków na wojsko i 
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wydatków na przedstawicielstwo 
zewnętrzne, w tym na FRONTEX;

Or. pt

Poprawka 325
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 33j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33j. przypomina, że waluta europejska 
została utworzona bez rzeczywistej 
konwergencji gospodarczej między 
państwami chcącymi ją wprowadzić i przy 
braku wystarczająco dużego budżetu Unii 
w kontekście dostosowania się do własnej 
waluty; uważa, że taki budżet wymagałby 
zastąpienia znaczącej części obecnych 
wydatków państw członkowskich 
wydatkami Unii pokrywanymi z własnych 
zasobów budżetowych; uważa, że 
wymagałoby to też wprowadzenia 
odnośnych ustaleń w kontekście unii 
politycznej, tak aby ustanowić spójność i 
konwergencję między strategiami 
politycznymi Unii i państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zwraca uwagę na fakt, że w ramach 
obecnego europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej z marginesu między 
pułapem zasobów własnych a wydatkami 

34. zwraca uwagę na fakt, że w ramach 
obecnego europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej, który przestanie 
istnieć od 2013 r., z marginesu między 
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ujętymi w budżecie rocznym trzeba pokryć 
gwarancje udzielone na zabezpieczenie 
pożyczki o wartości do 60 mld EUR; 
zwraca uwagę na dodatkowe zobowiązania 
uzgodnione w kontekście 
średnioterminowej pomocy finansowej dla 
państw członkowskich nienależących do 
strefy euro, którą trzeba będzie zapewnić z 
tego samego marginesu;

pułapem zasobów własnych a ogólnym 
pułapem WRF trzeba pokryć gwarancje 
udzielone na zabezpieczenie pożyczki o 
wartości do 60 mld EUR; zwraca uwagę na 
dodatkowe zobowiązania uzgodnione w 
kontekście średnioterminowej pomocy 
finansowej dla państw członkowskich 
nienależących do strefy euro, którą trzeba 
będzie zapewnić z tego samego marginesu;

Or. en

Poprawka 327
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zwraca uwagę na fakt, że w ramach 
obecnego europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej z marginesu między 
pułapem zasobów własnych a wydatkami 
ujętymi w budżecie rocznym trzeba pokryć 
gwarancje udzielone na zabezpieczenie 
pożyczki o wartości do 60 mld EUR; 
zwraca uwagę na dodatkowe zobowiązania 
uzgodnione w kontekście 
średnioterminowej pomocy finansowej dla 
państw członkowskich nienależących do 
strefy euro, którą trzeba będzie zapewnić z 
tego samego marginesu;

34. zwraca uwagę na fakt, że w ramach 
obecnego europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej z marginesu między 
pułapem zasobów własnych a wydatkami 
ujętymi w budżecie rocznym trzeba pokryć 
gwarancje udzielone na zabezpieczenie 
pożyczki o wartości do 60 mld EUR; 
zwraca uwagę na dodatkowe zobowiązania 
uzgodnione w kontekście 
średnioterminowej pomocy finansowej dla 
państw członkowskich nienależących do 
strefy euro, którą trzeba będzie zapewnić z 
tego samego marginesu; stwierdza, że w 
razie konieczności w praktyce byłoby to 
najprawdopodobniej niemożliwe do 
osiągnięcia i dlatego w system gwarancji 
trzeba będzie wpisać realny mechanizm 
interwencyjny budżetu UE;

Or. en

Poprawka 328
Marta Andreasen
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Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by 
europejski okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi i zapewniał 
strefie euro lepsze zarządzanie 
gospodarcze, zmniejszając w ten sposób 
potrzebę korzystania z mechanizmu 
stabilizacji finansowej;

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by europejski 
okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi i zapewniał 
strefie euro lepsze zarządzanie 
gospodarcze, zmniejszając w ten sposób 
potrzebę korzystania z mechanizmu 
stabilizacji finansowej;

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by europejski 
okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi zgodnie z 
zasadą metody wspólnotowej, zapewniając 
strefie euro lepsze zarządzanie 
gospodarcze, zmniejszając w ten sposób 
potrzebę korzystania z mechanizmu 
stabilizacji finansowej; uważa, że 
europejski okres oceny powinien 
koncentrować się na zwiększeniu synergii 
między europejskimi i krajowymi 
inwestycjami publicznymi;
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Or. en

Poprawka 330
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by europejski 
okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi i zapewniał 
strefie euro lepsze zarządzanie 
gospodarcze, zmniejszając w ten sposób 
potrzebę korzystania z mechanizmu 
stabilizacji finansowej;

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by europejski 
okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi, zmniejszając w 
ten sposób potrzebę korzystania z 
mechanizmu stabilizacji finansowej;

Or. pl

Poprawka 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by europejski 
okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi i zapewniał
strefie euro lepsze zarządzanie 
gospodarcze, zmniejszając w ten sposób 
potrzebę korzystania z mechanizmu 

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by europejski 
okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi, zapewniając 
strefie euro lepsze zarządzanie 
gospodarcze, zmniejszając w ten sposób 
potrzebę korzystania z mechanizmu 
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stabilizacji finansowej; stabilizacji finansowej;

Or. en

Poprawka 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by europejski 
okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi i zapewniał 
strefie euro lepsze zarządzanie 
gospodarcze, zmniejszając w ten sposób 
potrzebę korzystania z mechanizmu 
stabilizacji finansowej;

35. apeluje o to, by europejski okres oceny 
zapewniał lepszą koordynację budżetową i 
synergię między Unią a państwami 
członkowskimi, co zwiększy europejską 
wartość dodaną; apeluje o to, by europejski 
okres oceny również zwiększał 
koordynację gospodarczą między 
państwami członkowskimi i zapewniał 
strefie euro oraz państwom członkowskim, 
które chcą do niej wstąpić, lepsze 
zarządzanie gospodarcze, zmniejszając w 
ten sposób potrzebę korzystania z 
mechanizmu stabilizacji finansowej;

Or. en

Poprawka 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Projekt rezolucji
Ustęp 35a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. wzywa do zorganizowania 
konferencji w sprawie europejskiego 
zarządzania gospodarczego zgodnie z 
modelem konwencji, zwiększając jeszcze 
bardziej nadzór na polityką gospodarczą 
oraz jej koordynację, w tym harmonizację 
polityki podatkowej; uważa, że w tym 
kontekście należy przeanalizować też 
nowe dochody budżetowe, innowacyjne 
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instrumenty finansowe, takie jak podatek 
od transakcji finansowych, euroobligacje i 
obligacje projektowe, a także pełne 
włączenie europejskiego mechanizmu 
stabilności do unijnych ram prawnych;

Or. en

Poprawka 334
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. odrzuca koncepcję zakładającą
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety 
uwzględnienia metody unijnej; uważa, że 
może to oznaczać zmianę decyzji w 
sprawie zasobów własnych;

36. zachęca do przyjęcia koncepcji 
zakładającej wyłącznie międzyrządową 
organizację europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; 

Or. en

Poprawka 335
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 

36. odnotowuje, że europejski mechanizm 
stabilności będzie po 2013 r. 
zorganizowany w sposób wyłącznie 
międzyrządowy; 
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demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety 
uwzględnienia metody unijnej; uważa, że 
może to oznaczać zmianę decyzji w 
sprawie zasobów własnych;

Or. en

Poprawka 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety 
uwzględnienia metody unijnej; uważa, że 
może to oznaczać zmianę decyzji w 
sprawie zasobów własnych;

36. odnotowuje koncepcję zakładającą, że 
po 2013 r. europejski mechanizm 
stabilności będzie zorganizowany 
wyłącznie w międzyrządowy sposób; 
zwraca uwagę na brak kontroli i 
odpowiedzialności demokratycznej w 
podejściu międzyrządowym;

Or. en

Poprawka 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
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europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety 
uwzględnienia metody unijnej; uważa, że 
może to oznaczać zmianę decyzji w 
sprawie zasobów własnych;

europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; podkreśla zalety 
uwzględnienia metody unijnej;

Or. en

Poprawka 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety 
uwzględnienia metody unijnej; uważa, że 
może to oznaczać zmianę decyzji w 
sprawie zasobów własnych;

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; podkreśla zalety 
uwzględnienia metody unijnej; uważa, że 
może to oznaczać zmianę decyzji w 
sprawie zasobów własnych;

Or. en

Poprawka 339
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 36
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Projekt rezolucji Poprawka

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety
uwzględnienia metody unijnej; uważa, że 
może to oznaczać zmianę decyzji w 
sprawie zasobów własnych; 

36. zwraca uwagę na brak kontroli i 
odpowiedzialności demokratycznej w 
podejściu do europejskiego mechanizmu 
stabilności; uważa, że należy utworzyć 
powiązanie z ewentualną interwencją 
budżetu Unii w system gwarancji, co wiąże 
się ze zmianą nastawienia UE;

Or. pt

Poprawka 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety uwzględnienia 
metody unijnej; uważa, że może to 
oznaczać zmianę decyzji w sprawie 
zasobów własnych;

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli, odpowiedzialności 
demokratycznej i wdrażania w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety uwzględnienia 
metody wspólnotowej; uważa, że może to 
oznaczać zmianę decyzji w sprawie 
zasobów własnych;

Or. en
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Poprawka 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla zalety uwzględnienia 
metody unijnej; uważa, że może to 
oznaczać zmianę decyzji w sprawie 
zasobów własnych;

36. odrzuca koncepcję zakładającą 
wyłącznie międzyrządową organizację 
europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego po 2013 r.; zwraca uwagę 
na brak kontroli i odpowiedzialności 
demokratycznej w podejściu 
międzyrządowym; uważa, że należy 
utworzyć powiązanie z ewentualną 
interwencją budżetu Unii w system 
gwarancji i podkreśla konieczność 
uwzględnienia metody unijnej; uważa, że 
może to oznaczać zmianę decyzji w 
sprawie zasobów własnych;

Or. en

Poprawka 342
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 36a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. uważa, że długu publicznego, którego 
średnia w strefie euro zbliża się do 100 
procent PKB, nie można obniżyć do 
wiarygodnych poziomów, jeżeli państwa 
nie są chętne do rezygnacji ze znaczącej 
części swoich wydatków krajowych i 
odnośnych strategii politycznych. Bez 
znaczącego obniżenia poziomów długu 
przedłużający się kryzys zadłużenia 
przejdzie w końcu w strukturalny kryzys 
euro. W przyszłości samo ograniczanie 
deficytów nie wystarczy, ponieważ dług 
będzie rósł, choć w wolniejszym tempie. 
Redukcja długu wymaga stałych 
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nadwyżek budżetowych, których, przy 
braku przewag konkurencyjnych w 
odniesieniu do innych regionów świata, 
państwa europejskie nie będą w stanie 
wytworzyć, a tym bardziej utrzymać. 
Jedynym sposobem na wyjście z tego 
trudnego położenia będzie faktyczne 
przeniesienie na Unię kompetencji i 
wydatków w dziedzinie polityki 
zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, 
ochrony granic, sieci energetycznych, 
infrastruktury transportowej, współpracy, 
badań i rozwoju;

Or. en

Poprawka 343
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 36b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36b. ponownie podkreśla, że suwerenność 
walutowa musi koniecznie bazować na 
suwerenności budżetowej i gospodarczej; 
wzywa zatem do utworzenia silniejszej, 
politycznie zintegrowanej Unii, którą 
wspiera budżet unijny o wystarczającej 
masie krytycznej do zagwarantowania 
solidnych ram budżetowych dla stałej 
stabilizacji euro; stwierdza, że budżet UE 
o wystarczającej wielkości to jedyny 
czynnik, który zagwarantuje stabilność 
waluty i umożliwi unikanie utraty przez 
państwa zdolności płatniczych w długim 
okresie, ponieważ ukierunkowane na nie 
operacje ratunkowe nie stanowią 
opłacalnej opcji, a w przyszłości należy ich 
zaniechać; utrzymuje, że tylko 
strukturalne zwiększenie budżetu UE w 
następnym okresie planowania, 
finansowane ze środków własnych i 
wprowadzane równolegle z reorganizacją 
budżetów krajowych, która umożliwi 



PE462.729v03-00 84/129 AM\864450PL.doc

PL

wiarygodną konsolidację budżetową 
poprzez rezygnację z niepotrzebnych już 
wydatków w charakterze wydatków 
europejskich, jest bardziej skuteczne w 
obszarach krytycznych niż wprowadzanie, 
niezrównoważonych w kontekście 
demokracji, cięć socjalnych i zapewni 
strefie euro oraz UE stabilność budżetową 
niezbędną dla przezwyciężenia kryzysu 
zadłużenia;

Or. en

Poprawka 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 36c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36c. wskazuje na znaczące różnice w 
dostępie i szansach kobiet i mężczyzn na 
sprawowanie władzy nad strukturami 
gospodarczymi, jako że kobiety są w 
niewielkim stopniu reprezentowane w 
procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych, w tym przy tworzeniu 
finansowych, pieniężnych, handlowych i 
innych strategii politycznych, jak również 
systemów podatkowych i zasad 
regulujących płace;

Or. en

Poprawka 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 36d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Badania naukowe i innowacje
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36d. uważa, że UE powinna 
skoncentrować swoje wydatki na 
dziedzinach, które stymulują nasz wzrost 
gospodarczy i konkurencyjność, takich jak 
innowacyjność oraz B&R; wyraża 
przekonanie, że intensywne badania, 
innowacje i rozwój muszą jednocześnie 
pomagać przy podejmowaniu głównych 
wyzwań społecznych naszych czasów, w 
tym zmiany klimatu, efektywnego 
gospodarowania zasobami, zdrowia i 
starzenia się populacji, gospodarki 
miejskiej i mobilności, żywności i wody;

Or. en

Poprawka 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 36e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36e. popiera emisję euroobligacji jako 
środka zarządzania częścią długu 
publicznego, mając na uwadze europejską 
wartość dodaną i ekonomie skali mogące 
wyniknąć z tej inicjatywy, pomagając tym 
samym zwiększyć płynność i stymulować 
wzrost gospodarczy;

Or. el

Poprawka 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 36f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36f. odnotowuje euroobligacje, coraz 
częściej określane jako wspólny 
instrument zarządzania długiem, a także 
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wszystkie niedawne wnioski i inicjatywy w 
tym zakresie; wzywa Radę Europejską i 
Komisję do przekazania niezbędnego 
sygnału politycznego dla zainicjowania 
dochodzenia Komisji dotyczącego 
przyszłego systemu euroobligacji, tak aby 
określić warunki, w których system taki 
byłby korzystny dla wszystkich 
uczestniczących państw członkowskich i 
dla całej strefy euro;

Or. en

Poprawka 348
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 36g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36g. nalega na włączenie identyfikacji i 
kontroli granic lądowych i morskich, jak 
również geograficznych i gospodarczych 
granic państw UE do Euro Pact, chroniąc 
tym samym europejską produkcję przed 
przemytem towarów przywożonych z 
charakteryzujących się pracochłonnością 
państw Wschodu;

Or. en

Poprawka 349
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki publiczne i prywatne, aby 
osiągnąć określony w strategii „Europa 
2020” cel, którym jest przeznaczenie 3% 
produktu krajowego brutto na wydatki na 
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rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;

badania naukowe i rozwój, aby stworzyć 
europejską przestrzeń badawczą i „Unię 
innowacji”;

Or. en

Poprawka 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;

37. uważa, że potrzebne są wspólne 
wysiłki, zarówno na szczeblu europejskim, 
jak i krajowym, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;

Or. en

Poprawka 351
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską przestrzeń 
badawczą i „Unię innowacji”;

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, aby stworzyć 
europejską przestrzeń badawczą i „Unię 
innowacji”;

Or. pl



PE462.729v03-00 88/129 AM\864450PL.doc

PL

Poprawka 352
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”; w 
wyniku połączenia wydatków krajowych 
budżet UE mógłby osiągnąć masę 
krytyczną i niezbędną ekonomię skali, 
jednocześnie redukując duplikowanie, 
rozproszenie i marnotrawienie 
bezwzględnie potrzebnych funduszy; 
zdecydowanie uważa, że główne unijne 
wysiłki w dziedzinie badań i innowacji 
powinny być wspierane przez budżet UE, 
umożliwiając jednocześnie państwom 
członkowskim zmniejszenie krajowych 
potrzeb finansowych w zakresie B&R;

Or. en

Poprawka 353
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć cel, którym 
jest przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”; 
następnie podkreśla konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa miejsc pracy 
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w przypadku osób pracujących w 
dziedzinie badań;

Or. pt

Poprawka 354
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”; 
wzywa Komisję, Radę i Parlament 
Europejski do uzgodnienia bez dalszych 
opóźnień konkretnego planu działania w 
sprawie sposobu realizacji tego celu i 
wskazuje na ogromne, wynoszące do 120 
miliardów euro, zobowiązania 
ekonomiczne, z jakimi będzie się on wiązał 
zarówno w kontekście budżetu UE, jak i 
budżetów krajowych oraz sektora 
prywatnego;

Or. en

Poprawka 355
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
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brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;

brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
opracowania planu działania, tak aby 
określić kolejność wydatków na sektory 
B&R zgodnie z zasadą europejskiej 
wartości dodanej oraz priorytetami 
strategii „Europa 2020”; 

Or. en

Poprawka 356
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;

37. uważa, że w Europie potrzebne są 
wspólne wysiłki, aby osiągnąć określony w 
strategii „Europa 2020” cel, którym jest 
przeznaczenie 3% produktu krajowego 
brutto na wydatki na badania naukowe i 
rozwój, aby stworzyć europejską 
przestrzeń badawczą i „Unię innowacji”;
uważa, że w następnych WRF należy 
doprowadzić do większej koncentracji 
zasobów budżetowych w dziedzinach, w 
których UE może utrzymać znaczącą 
przewagę konkurencyjną, takich jak 
wytwarzanie energii oraz technologie 
informacyjno-komunikacyjne, jeżeli 
Europa ma odzyskać przewagę 
konkurencyjną;

Or. en

Poprawka 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

37a. podkreśla, że inicjatywa przewodnia 
„Unia innowacji” to jak dotąd najbardziej 
znacząca i konkretna próba 
wprowadzenia strategicznej i 
zintegrowanej europejskiej polityki 
innowacji, której powodzenie zależy 
jednak od pełnej współpracy i jej 
wdrażania przez państwa członkowskie, 
wystarczającego wsparcia finansowego ze 
strony Unii, państw członkowskich i 
partnerów prywatnych, w oparciu o 
holistyczne, stabilne w długim okresie i 
wspomagające ramy regulacyjne;

Or. en

Poprawka 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 37b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37b. wyraża nadzieję, że europejskie 
partnerstwa na rzecz innowacji, 
wprowadzone w oparciu o inicjatywę 
przewodnią „Unia innowacji”, otrzymają 
odpowiednie wsparcie i zapewnią szeroki 
udział wszystkich zaangażowanych 
zainteresowanych stron;

Or. it

Poprawka 359
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 37c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

37c. uznaje rolę miast w rozwijaniu, 
przyciąganiu i utrzymywaniu talentów 
wysoko wykwalifikowanych osób, których 
Europa potrzebuje, by zwiększyć przewagę 
konkurencyjną i stymulować innowacje; 
podkreśla, że oprócz innowacji 
technologicznych znaczenie mają 
innowacje w sektorze społecznym i 
publicznym;

Or. en

Poprawka 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 37d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37d. podkreśla potrzebę zapewnienia, by 
badania bazujące na technologiach 
wykazywały koncentrację na wkładzie w 
łagodzenie zmiany klimatu i 
przystosowywanie się do niej, redukcję 
wykorzystania źródeł energii innych niż 
odnawialne oraz w zmniejszenie popytu 
na energię, szczególnie ze strony wysoko 
rozwiniętych gospodarek Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 361
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 38
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Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

skreślony

Or. en

Poprawka 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

38. odnotowuje znaczenie badań i 
innowacji w kontekście szybszego 
przechodzenia na zrównoważoną 
gospodarkę i dlatego podkreśla potrzebę 
zwiększenia, pobudzenia i 
zagwarantowania finansowania badań 
naukowych i rozwoju w Unii poprzez 
znaczne zwiększenie od 2013 r. 
odpowiednich wydatków, a mianowicie 
wydatków na ósmy ramowy program 
badań; podkreśla, że ze zwiększeniem 
funduszy musi łączyć się radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy; przypomina, że jedną z 
głównych trudności w odniesieniu do 
europejskich badań i innowacji jest fakt, 
że wyniki nie są skutecznie wprowadzane 
na rynek; podkreśla w związku z tym 
znaczenie różnych bezproblemowo 
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funkcjonujących łącznie funduszy, tak 
aby osiągnąć ten cel; wzywa Komisję do 
dokonania odpowiednich dostosowań, tak 
aby właściwe fundusze, tam, gdzie to 
możliwe, mogły wzajemnie się uzupełniać;

Or. en

Poprawka 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych, rozwoju i 
innowacji w Unii poprzez zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, na 
przykład wydatków na ósmy ramowy 
program badań, lecz ze specjalnym 
uwzględnieniem MŚP także w kontekście 
polityki spójności; podkreśla, że musi się z 
tym łączyć radykalne uproszczenie 
procedur udostępniania funduszy;

Or. en

Poprawka 364
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez stopniowe zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
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program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

Or. en

Poprawka 365
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie 
zmierzające do podwojenia od 2013 r. 
odpowiednich wydatków, a mianowicie 
wydatków na ósmy ramowy program 
badań; podkreśla, że ze zwiększeniem 
funduszy musi łączyć się podejście 
bardziej ukierunkowane na rezultaty i 
wyniki oraz radykalne uproszczenie 
procedur udostępniania funduszy, jak 
również większa koncentracja na 
doskonałości i badaniach pionierskich;

Or. en

Poprawka 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
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finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

finansowania badań naukowych, innowacji
i rozwoju w Unii poprzez znaczne 
zwiększenie od 2013 r. odpowiednich 
wydatków, a mianowicie wydatków na 
ósmy ramowy program badań; podkreśla, 
że zwiększenie funduszy, najlepiej poprzez 
podwojenie budżetu, musi wspierać 
zrównoważony wzrost i konkurencję w 
oparciu o doskonałość; a ponadto o 
budowę schodów do doskonałości poprzez 
działania dedykowane, aby wspierać 
tworzenie zdolności w dziedzinie badań i 
innowacji w całej Europie; podkreśla, że 
takie zwiększenie funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy, co spowoduje większą 
dostępność kapitału podwyższonego 
ryzyka np. dla MŚP; podkreśla potrzebę 
wyłączenia MŚP z niektórych wymogów 
administracyjnych, tym samym 
zmniejszając biurokrację w ich przypadku 
i zachęcając do innowacji poprzez 
łatwiejszy dostęp do finansowania;

Or. en

Poprawka 367
Frank Engel, Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy, które powinno 
obejmować podwojenie kwot 7PR, musi 
łączyć się podejście bardziej 
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uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

ukierunkowane na rezultaty i wyniki oraz 
radykalne uproszczenie procedur 
udostępniania funduszy, a także, że celem 
tych działań jest wyeliminowanie 
wewnętrznego impasu w dziedzinie 
konkurencji i skupienie się na przewadze 
konkurencyjnej europejskich badań, 
innowacji, a także na rozwoju w stosunku 
do konkurentów zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy; podkreśla znaczenie tworzenia 
zachęt do komercjalizacji produktów 
B&R; wzywa do zapewnienia mniejszym 
instytutom badawczym, przedsiębiorstwom 
i organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostępu do funduszy na 
B&R;

Or. en

Poprawka 369
Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki, większa liczba 
kryteriów potwierdzających stabilność
oraz radykalne uproszczenie procedur 
udostępniania funduszy;

Or. en

Poprawka 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy; wskazuje, że ponad jedna 
czwarta wszystkich funduszy spójności w 
obecnym okresie programowania 
przeznaczona jest na inwestycje w B&R i 
innowacje i podkreśla, że w związku z tym 
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w następnych WRF należy utrzymać i 
wzmacniać rolę katalizatora, jaką może 
odgrywać unijna polityka spójności;

Or. en

Poprawka 371
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy;

38. podkreśla potrzebę zwiększenia, 
pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych i rozwoju 
w Unii poprzez znaczne zwiększenie od 
2013 r. odpowiednich wydatków, a 
mianowicie wydatków na ósmy ramowy 
program badań; podkreśla, że ze 
zwiększeniem funduszy musi łączyć się 
podejście bardziej ukierunkowane na 
rezultaty i wyniki oraz radykalne 
uproszczenie procedur udostępniania 
funduszy, przede wszystkim w celu 
stymulacji pracy w obszarze B&R po 
stronie MŚP;

Or. fi

Poprawka 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 38a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. podkreśla potrzebę uproszczenia 
8PR, aby ograniczyć biurokrację i uczynić 
go bardziej dostępnym dla aktywnych 
MŚP; podkreśla w związku z tym potrzebę 
likwidacji licznych kategorii w 7PR, na 
które należy przeznaczyć finansowanie, i 
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skupienia się zamiast tego na mniejszej 
liczbie bardziej wszechstronnych 
kategorii, czyniąc 8PR bardziej dostępnym 
jeżeli chodzi o zakres; sugeruje też 
znaczące skrócenie czasu od momentu 
złożenia wniosku do przyznania dotacji, 
redukcję liczby sprawozdań okresowych 
dotyczących statusu finansowego i 
ustanowienie nowej, lepszej równowagi 
między ryzykiem a kontrolą; wskazuje na 
konieczność zwolnienia MŚP z niektórych 
wymogów administracyjnych, 
zmniejszając biurokrację i zachęcając do 
innowacyjności poprzez łatwiejszy dostęp 
do finansowania;

Or. en

Poprawka 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 38b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38b. wyraża zaniepokojenie w związku z 
niewielkim wykorzystaniem funduszy UE 
przez europejską wspólnotę naukową, 
wzywa Komisję do dalszego 
podejmowania wysiłków mających na celu 
pogodzenie sprzecznych wniosków 
dotyczących redukcji obciążeń 
administracyjnych i uproszczenia dostępu 
do strumieni finansowania w przypadku 
badaczy i MŚP przy jednoczesnym 
utrzymaniu wystarczającej kontroli 
budżetowej; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje konsultacje 
Komisji dotyczące zasadniczych 
usprawnień w unijnym systemie 
finansowania badań i innowacji, tak aby 
ułatwić udział, zwiększyć oddziaływanie 
naukowe i gospodarcze, a także zwiększyć 
wartość pieniężną;
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Or. en

Poprawka 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 38c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38c. wzywa do ustanowienia ściślejszego 
związku między badaniami podstawowymi 
a innowacjami przemysłowymi oraz 
między innowacjami a procesem 
produkcyjnym; uważa, że należy 
uwzględnić cały łańcuch innowacji, od 
badań pionierskich po rozwój 
technologiczny, demonstrację, 
rozpowszechnianie, waloryzację 
rezultatów i szybkie wprowadzanie 
wyników badań na rynki;

Or. en

Poprawka 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 38d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38d. wzywa Komisję do wprowadzenia 
holistycznych jednolitych ram 
politycznych na rzecz wspierania i 
finansowania innowacji w oparciu o 
jednorodne zasady, do stworzenia synergii 
i połączenia programów finansowania 
badań, rozwoju i innowacji tam, gdzie jest 
to możliwe, a także do wspierania 
innowacji poprzez skierowanie na tę 
dziedzinę funduszy strukturalnych oraz 
części funduszy w ramach wspólnej 
Polityki Rolnej oraz zachęcanie sektora 
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finansowego do większego 
zaangażowania; ponownie wzywa państwa 
członkowskie, by przeznaczyły dochody 
uzyskane w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji na działania 
związane z klimatem oraz innowacje w 
dziedzinie efektywnego gospodarowania 
zasobami;

Or. en

Poprawka 376
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 38 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38e. krytykuje fakt, że obecnie więcej 
funduszy na badania przeznacza się na 
badania w dziedzinie energii jądrowej niż 
energii innej niż jądrowa; uważa, że 
kluczowymi priorytetami powinny być 
technologie w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł
energii;

Or. en

Poprawka 377
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 38 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38f. ubolewa ponadto, że z 50,5 miliarda 
euro w ramach 7PR zaledwie około 1,9 
miliarda euro przeznacza się na działania 
związane ze środowiskiem i zmianą 
klimatu, natomiast udział funduszy na 
technologie w dziedzinie badań i rozwoju, 
projekty demonstracyjne oraz na wsparcie 



AM\864450PL.doc 103/129 PE462.729v03-00

PL

ekoinnowacji w odniesieniu do głównych 
wyzwań społecznych, które obejmują 
zmianę klimatu, efektywne 
gospodarowanie zasobami, zdrowie i 
starzenie się populacji, gospodarkę 
miejską i mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, żywność i 
wodę, efektywność energetyczną i 
oszczędność energii oraz odnawialne 
źródła energii, należy zwiększyć przede 
wszystkim, aby zrealizować cele UE w 
dziedzinie klimatu i energii;

Or. en

Poprawka 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 38 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38g. odnotowuje, że w ramach 7PR, na 
który w sumie przeznaczono 53 miliardy 
euro, tylko 8,5 miliarda euro wydatkuje 
się na badania w dziedzinie środowiska; 
podkreśla, że nie jest to wystarczająca 
kwota, mając na uwadze, iż Europa staje 
wobec wielkich wyzwań w związku z 
ochroną naszego środowiska i klimatu, a 
jej status przodownika w obszarze 
technologii ekologicznych można 
utrzymać tylko, jeśli UE zwiększy swoje 
finansowanie badań środowiskowych;

Or. en

Poprawka 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 39
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Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa europejskie potrzebują 
nie tylko dotacji, lecz również większej 
swobody i lepszego dostępu do funduszy; 
w tym kontekście zwraca uwagę na istotną 
rolę, którą powinien odgrywać EBI, i 
uważa w szczególności, że należy 
rozszerzyć zakres produktów 
umożliwiających stały podział ryzyka 
oferowanych przez EBI w ramach 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka;

39. uważa, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa europejskie potrzebują 
nie tylko dotacji, lecz również lepszego 
prawodawstwa i lepszego dostępu do 
funduszy; w tym kontekście zwraca uwagę 
na istotną rolę, którą powinien odgrywać 
EBI, i uważa w szczególności, że należy 
rozszerzyć zakres instrumentów 
umożliwiających stały podział ryzyka 
oferowanych przez EBI w ramach 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka;

Or. en

Poprawka 380
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa europejskie potrzebują 
nie tylko dotacji, lecz również większej 
swobody i lepszego dostępu do funduszy; 
w tym kontekście zwraca uwagę na istotną 
rolę, którą powinien odgrywać EBI, i 
uważa w szczególności, że należy 
rozszerzyć zakres produktów 
umożliwiających stały podział ryzyka 
oferowanych przez EBI w ramach 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka;

39. uważa, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa europejskie potrzebują 
nie tylko dotacji, lecz również bardziej 
zróżnicowanego i lepszego dostępu do 
finansowania i funduszy, od dotacji do 
pożyczek i inwestycji kapitałowych; w tym 
kontekście zwraca uwagę na istotną rolę, 
którą powinien odgrywać EBI oraz EFI, i 
uważa w szczególności, że należy 
rozszerzyć zakres produktów 
umożliwiających stały podział ryzyka 
oferowanych przez EBI w ramach 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka, przede wszystkim w celu 
wspierania MŚP;

Or. en
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Poprawka 381
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. uważa, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa europejskie potrzebują 
nie tylko dotacji, lecz również większej 
swobody i lepszego dostępu do funduszy; 
w tym kontekście zwraca uwagę na istotną 
rolę, którą powinien odgrywać EBI, i 
uważa w szczególności, że należy 
rozszerzyć zakres produktów 
umożliwiających stały podział ryzyka 
oferowanych przez EBI w ramach 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka;

39. uważa, że innowacyjne 
przedsiębiorstwa europejskie potrzebują 
nie tylko dotacji, lecz również większej 
swobody i lepszego dostępu do funduszy; 
wzywa do ustanowienia ściślejszego 
związku między podstawowymi badaniami 
i innowacjami przemysłowymi; w tym 
kontekście zwraca uwagę na istotną rolę, 
którą powinien odgrywać EBI, i uważa w 
szczególności, że należy rozszerzyć zakres 
produktów umożliwiających stały podział 
ryzyka oferowanych przez EBI w ramach 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka;

Or. en

Poprawka 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do stworzenia na szczeblu 
krajowym i europejskim odpowiednich 
warunków, które umożliwią zwiększenie 
udziału sektora prywatnego w 
inwestycjach w B&R; podkreśla potrzebę 
usprawnienia partnerstw publiczno-
prywatnych w tej dziedzinie poprzez 
redukcję biurokracji i usprawnianie 
obecnych procedur, lecz także 
promowania nowych partnerstw 
publiczno-prywatnych angażujących 
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podmioty z różnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 383
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Danuta Maria Hübner w 
imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 39b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39b. uważa, iż zachodzi bezwzględna 
konieczność umocnienia związku między 
edukacją, B&R oraz zatrudnieniem, co 
stanowi wstępny warunek zwiększenia 
konkurencyjności Unii i realizacji celów 
politycznych w tej dziedzinie; w tym 
kontekście sugeruje, że w następnym 
okresie programowania należy 
przeprowadzić radykalną reformę 
finansowania europejskich szkół 
wyższych;

Or. en

Poprawka 384
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przyznaje, że Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii stanowi główną 
siłę napędową trwałego wzrostu i 
konkurencyjności UE, jako że pobudza on 
wiodące światowe innowacje, oraz wzywa 
do powiększenia i odpowiedniego 
finansowania wspólnot wiedzy i 
innowacji; podkreśla znaczenie 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, 

skreślony
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jeśli chodzi o zapewnienie najnowszej 
wiedzy niezbędnej przyszłym 
innowatorom;

Or. en

Poprawka 385
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przyznaje, że Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii stanowi główną 
siłę napędową trwałego wzrostu i 
konkurencyjności UE, jako że pobudza on 
wiodące światowe innowacje, oraz wzywa 
do powiększenia i odpowiedniego 
finansowania wspólnot wiedzy i 
innowacji; podkreśla znaczenie 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, 
jeśli chodzi o zapewnienie najnowszej 
wiedzy niezbędnej przyszłym 
innowatorom;

skreślony

Or. pt

Poprawka 386
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przyznaje, że Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii stanowi główną 
siłę napędową trwałego wzrostu i 
konkurencyjności UE, jako że pobudza on 
wiodące światowe innowacje, oraz wzywa 
do powiększenia i odpowiedniego 
finansowania wspólnot wiedzy i 
innowacji; podkreśla znaczenie 

skreślony
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Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, 
jeśli chodzi o zapewnienie najnowszej 
wiedzy niezbędnej przyszłym 
innowatorom;

Or. en

Poprawka 387
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przyznaje, że Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii stanowi główną 
siłę napędową trwałego wzrostu i 
konkurencyjności UE, jako że pobudza on 
wiodące światowe innowacje, oraz wzywa 
do powiększenia i odpowiedniego 
finansowania wspólnot wiedzy i innowacji; 
podkreśla znaczenie Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych, jeśli chodzi o 
zapewnienie najnowszej wiedzy niezbędnej 
przyszłym innowatorom;

40. przyznaje, że Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii potencjalnie 
stanowi główną siłę napędową trwałego 
wzrostu i konkurencyjności UE, jako że 
pobudza on wiodące światowe innowacje, 
oraz wzywa do powiększenia i 
odpowiedniego finansowania wspólnot 
wiedzy i innowacji; podkreśla znaczenie 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, 
jeśli chodzi o zapewnienie najnowszej 
wiedzy niezbędnej przyszłym 
innowatorom;

Or. en

Poprawka 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. przyznaje, że Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii stanowi główną 
siłę napędową trwałego wzrostu i 
konkurencyjności UE, jako że pobudza on 
wiodące światowe innowacje, oraz wzywa 
do powiększenia i odpowiedniego 
finansowania wspólnot wiedzy i innowacji; 

40. przyznaje, że Europejski Instytut
Innowacji i Technologii stanowi główną 
siłę napędową trwałego wzrostu i 
konkurencyjności UE, jako że pobudza on 
wiodące światowe innowacje, oraz wzywa 
do powiększenia i odpowiedniego 
finansowania wspólnot wiedzy i innowacji; 
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podkreśla znaczenie Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych, jeśli chodzi o 
zapewnienie najnowszej wiedzy niezbędnej 
przyszłym innowatorom;

podkreśla znaczenie Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych, jeśli chodzi o 
zapewnienie najnowszej wiedzy niezbędnej 
przyszłym innowatorom i wsparcie 
pomysłów badawczych obciążonych 
wysokim ryzykiem;

Or. en

Poprawka 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 40a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. popiera konieczność inwestowania 
przez budżet UE w zakrojone na dużą 
skalę projekty B&R, które, zgodnie z 
oczekiwaniami, powinny zwiększyć 
konkurencyjność gospodarki UE; 
przypomina, że w ubiegłych latach 
finansowanie projektów zakrojonych na 
dużą skalę często zabierało fundusze z 
innych dziedzin badań i rozwoju; wzywa 
do opracowania długoterminowych 
strategii finansowych, aby zapewnić 
finansowanie rzeczonych projektów przy 
wykorzystaniu między innymi takich 
instrumentów finansowych jak obligacje 
projektowe;

Or. en

Poprawka 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 40b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40b. wskazuje, że innowacja to jeden z 
kluczowych priorytetów w strategii 
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„Europa 2020”; podkreśla zatem 
szczególne znaczenie programu CIP, a 
także konkretnych inicjatyw 
podejmowanych w oparciu o wspólne 
przedsięwzięcia, takich jak ogniwa 
paliwowe, czyste niebo itd., a także 
znaczenie infrastruktury badawczej;

Or. en

Poprawka 391
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. przypomina, że MŚP są głównymi 
motorami wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia oraz 
uznaje ich istotną rolę w zapewnieniu 
ożywienia i pobudzenia gospodarki UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że strategia „Europa 2020” kładzie 
nacisk na politykę przemysłową, w 
szczególności poprzez inicjatywę 
przewodnią „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji”, oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia działań 
istotnych dla MŚP w ramach innych 
inicjatyw przewodnich;

41. przypomina, że MŚP, w tym sektor 
kreatywny i kultury, są głównymi 
motorami zrównoważonego rozwoju, 
wzrostu gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia oraz uznaje ich istotną rolę w 
zapewnieniu ożywienia i pobudzenia 
zrównoważonej gospodarki UE; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
strategia „Europa 2020” kładzie nacisk na 
politykę przemysłową, w szczególności 
poprzez inicjatywę przewodnią 
„Zintegrowana polityka przemysłowa w 
erze globalizacji”, oraz podkreśla potrzebę 
zwiększenia działań istotnych dla MŚP w 
ramach innych inicjatyw przewodnich;

Or. en

Poprawka 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. przypomina, że MŚP są głównymi 41. przypomina, że MŚP są głównymi 
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motorami wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia oraz 
uznaje ich istotną rolę w zapewnieniu 
ożywienia i pobudzenia gospodarki UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że strategia „Europa 2020” kładzie 
nacisk na politykę przemysłową, w 
szczególności poprzez inicjatywę 
przewodnią „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji”, oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia działań 
istotnych dla MŚP w ramach innych 
inicjatyw przewodnich;

motorami wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia oraz 
uznaje ich istotną rolę w zapewnieniu 
ożywienia i pobudzenia gospodarki UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że strategia „Europa 2020” kładzie 
nacisk na politykę innowacyjności i 
przemysłową, w szczególności poprzez 
inicjatywy przewodnie „Unia innowacji: 
przekształcanie Europy po zakończeniu 
kryzysu na świecie” oraz „Zintegrowana 
polityka przemysłowa w erze globalizacji”, 
oraz podkreśla potrzebę zwiększenia 
działań istotnych dla MŚP w ramach 
innych inicjatyw przewodnich;

Or. en

Poprawka 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. przypomina, że MŚP są głównymi 
motorami wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia oraz 
uznaje ich istotną rolę w zapewnieniu 
ożywienia i pobudzenia gospodarki UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że strategia „Europa 2020” kładzie 
nacisk na politykę przemysłową, w 
szczególności poprzez inicjatywę 
przewodnią „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji”, oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia działań 
istotnych dla MŚP w ramach innych 
inicjatyw przewodnich;

41. przypomina, że MŚP są głównymi 
motorami wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia oraz 
uznaje ich istotną rolę w zapewnieniu 
ożywienia i pobudzenia gospodarki UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że strategia „Europa 2020” kładzie 
nacisk na politykę przemysłową, w 
szczególności poprzez inicjatywę 
przewodnią „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji”, oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia działań 
istotnych dla MŚP w ramach innych 
inicjatyw przewodnich, a także 
zapewnienia mikrofinansów na tworzenie 
małych przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 394
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. przypomina, że MŚP są głównymi 
motorami wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia oraz 
uznaje ich istotną rolę w zapewnieniu 
ożywienia i pobudzenia gospodarki UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że strategia „Europa 2020” kładzie 
nacisk na politykę przemysłową, w 
szczególności poprzez inicjatywę 
przewodnią „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji”, oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia działań 
istotnych dla MŚP w ramach innych 
inicjatyw przewodnich;

41. przypomina, że MŚP są głównymi 
motorami wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i zatrudnienia oraz 
uznaje ich istotną rolę w zapewnieniu 
ożywienia i pobudzenia gospodarki UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że strategia „Europa 2020” kładzie 
nacisk na politykę przemysłową, w 
szczególności poprzez inicjatywę 
przewodnią „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji”, oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia działań 
istotnych dla MŚP w ramach innych 
inicjatyw przewodnich, a także w ramach 
przyszłej polityki spójności;

Or. en

Poprawka 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 41a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. podkreśla, że konkurencyjna, 
innowacyjna i zdywersyfikowana baza 
przemysłowa to klucz do realizacji celu 
utworzenia konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu gospodarki europejskiej; 

Or. en

Poprawka 396
Niki Tzavela
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Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, takich jak Small Business Act, a w 
szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

Or. en

Poprawka 397
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020” i podkreśla ich kluczową rolę w 
przechodzeniu na zasobooszczędną 
gospodarkę; w związku z tym domaga się, 
aby w następnych WRF zapewniono 
większe wsparcie dla wszystkich 
programów i instrumentów mających na 
celu wsparcie rozwoju ekoinnowacyjnych 
MŚP oraz wprowadzania 
ekoinnowacyjnych rozwiązań do 
wszystkich łańcuchów wartości 
obejmujących MŚP, w szczególności 



PE462.729v03-00 114/129 AM\864450PL.doc

PL

mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

programu na rzecz konkurencyjności 
i innowacji, a także poprzez wykorzystanie 
funduszy strukturalnych; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań, a także stworzenia jednego portalu 
dostępu;

Or. en

Poprawka 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, poprzez 
lepsze łączenie w budżecie UE 
instrumentów wspólnotowych i funduszy 
na rzecz MŚP; podkreśla ponadto 
konieczność większej dostępności i 
dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań; zwraca się do Komisji, by w 
ramach następnej generacji programów 
położyła większy nacisk na instrumenty 
finansowe typu mezzanine i wspierała je w 
oparciu o fundusze i mechanizmy oparte 
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na podziale ryzyka;

Or. en

Poprawka 399
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji w ramach 
nowego Funduszu na rzecz 
Innowacyjności i Zrównoważonego 
Rozwoju; podkreśla ponadto konieczność 
większej dostępności i dostosowania 
instrumentów finansowych do potrzeb 
MŚP, między innymi poprzez stopniowe 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

Or. en

Poprawka 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski w imieniu 
grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
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znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, jak również 
w ramach polityki spójności UE; 
proponuje lepsze łączenie w budżecie UE 
instrumentów wspólnotowych i funduszy 
na rzecz MŚP; podkreśla ponadto 
konieczność większej dostępności i 
dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań; zwraca się do Komisji, by w 
następnych WRF położyła większy nacisk 
na instrumenty finansowe typu mezzanine 
i wspierała je w oparciu o fundusze i 
mechanizmy oparte na podziale ryzyka;

Or. en

Poprawka 401
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, o ile 
przyczynia się to do tworzenia zielonych 
miejsc pracy; podkreśla ponadto 
konieczność większej dostępności i 
dostosowania instrumentów finansowych 
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gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

Or. en

Poprawka 402
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
zatem znaczenie osobnego wdrażania 
programu na rzecz konkurencyjności 
i innowacji; podkreśla ponadto 
konieczność większej dostępności i 
dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

Or. en

Poprawka 403
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 42
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Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność, by płatności na rzecz 
MŚP dokonywano w tak krótkim terminie, 
jak to możliwe, uznając okres 30 dni za 
solidny standard, a także potrzebę
większej dostępności i dostosowania 
instrumentów finansowych do potrzeb 
MŚP, między innymi poprzez przedłużenie 
i rozszerzenie instrumentów gwarancji w 
ramach tego programu oraz mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka 
w ramowym programie badań;

Or. en

Poprawka 404
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP, między innymi poprzez 
przedłużenie i rozszerzenie instrumentów 
gwarancji w ramach tego programu oraz 

42. apeluje o to, by MŚP i przedsiębiorcy 
znaleźli się w centrum strategii „Europa 
2020”; w związku z tym domaga się, aby w 
następnych WRF zapewniono większe 
wsparcie dla wszystkich programów i 
instrumentów mających na celu wsparcie 
MŚP, w szczególności programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
ponadto konieczność większej dostępności 
i dostosowania instrumentów finansowych 
do potrzeb MŚP (uproszczenia), między 
innymi poprzez przedłużenie i rozszerzenie 
instrumentów gwarancji w ramach tego 
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mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka w ramowym programie 
badań;

programu oraz mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka w ramowym 
programie badań; programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji; podkreśla 
konieczność zmniejszenia biurokracji, pod 
warunkiem zachowania zgodności z 
wymogami w zakresie kontroli wdrażania 
instrumentów finansowych;

Or. it

Poprawka 405
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 42a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wznowienie jednolitego rynku
42a. podkreśla, że UE powinna w pełni 
wykorzystać potencjał wzrostu rynku 
wewnętrznego i dokończyć proces 
tworzenia jednolitego rynku, szczególnie 
w dziedzinie usług, transportu, energii, 
telekomunikacji i nadzoru rynku, w 
duchu sprawozdania Maria Montiego;

Or. en

Poprawka 406
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 42b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42b. wzywa do ambitnego i szybkiego 
wdrożenia Aktu o jednolitym rynku, a w 
szczególności jego kluczowych 
priorytetów, w celu wznowienia i 
zakończenia procesu tworzenia 
jednolitego rynku, tak aby Europa mogła 



PE462.729v03-00 120/129 AM\864450PL.doc

PL

zrealizować cele zapisane w strategii „UE 
2020” i wyjść z kryzysu jako wysoce 
konkurencyjna społeczna gospodarka 
rynkowa;

Or. en

Poprawka 407
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK); podkreśla 
potrzebę rozwijania swobodnego obiegu 
treści i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; 
podkreśla znaczenie zapewnienia szybkiej 
realizacji agendy cyfrowej Unii i stałych 
wysiłków na rzecz nieograniczonego i 
szybkiego dostępu wszystkich obywateli 
do stacjonarnych i mobilnych szybkich 
łączy szerokopasmowych do 2020 r., 
zwłaszcza w mniej rozwiniętych 
regionach;

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i umacnianiu 
roli technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) oraz otwartych 
standardów w zakresie innowacji przy 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju i 
ekoefektywności; podkreśla potrzebę 
rozwijania swobodnego obiegu treści i 
wiedzy, tzw. „piątej swobody”; podkreśla 
znaczenie zapewnienia szybkiej realizacji 
agendy cyfrowej Unii i stałych wysiłków 
na rzecz nieograniczonego i szybkiego 
dostępu wszystkich obywateli do 
stacjonarnych i mobilnych szybkich łączy 
szerokopasmowych do 2020 r., zwłaszcza 
w mniej rozwiniętych regionach;

Or. en

Poprawka 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-
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komunikacyjnych (TIK); podkreśla 
potrzebę rozwijania swobodnego obiegu 
treści i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; 
podkreśla znaczenie zapewnienia szybkiej 
realizacji agendy cyfrowej Unii i stałych 
wysiłków na rzecz nieograniczonego i 
szybkiego dostępu wszystkich obywateli 
do stacjonarnych i mobilnych szybkich 
łączy szerokopasmowych do 2020 r., 
zwłaszcza w mniej rozwiniętych 
regionach;

komunikacyjnych (TIK); podkreśla 
potrzebę rozwijania swobodnego obiegu 
treści i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; 
podkreśla znaczenie zapewnienia szybkiej 
realizacji agendy cyfrowej Unii i stałych 
wysiłków na rzecz nieograniczonego i 
szybkiego dostępu wszystkich 
mieszkańców UE do stacjonarnych i 
mobilnych szybkich łączy 
szerokopasmowych do 2020 r., zwłaszcza 
w mniej rozwiniętych regionach, poprzez 
zmniejszanie przepaści cyfrowej i 
zwiększanie dostępu do usług w przypadku 
grup w niekorzystnym położeniu;

Or. en

Poprawka 409
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK); podkreśla 
potrzebę rozwijania swobodnego obiegu 
treści i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; 
podkreśla znaczenie zapewnienia szybkiej 
realizacji agendy cyfrowej Unii i stałych 
wysiłków na rzecz nieograniczonego i 
szybkiego dostępu wszystkich obywateli do 
stacjonarnych i mobilnych szybkich łączy 
szerokopasmowych do 2020 r., zwłaszcza 
w mniej rozwiniętych regionach;

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK); podkreśla 
potrzebę rozwijania swobodnego obiegu 
treści i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; 
podkreśla znaczenie zapewnienia szybkiej 
realizacji agendy cyfrowej Unii i 
zapewnienia wszystkim Europejczykom 
dostępu do Internetu o szybkości powyżej 
30 Mb/s, a także 50% gospodarstw 
domowych lub większej ich liczbie dostępu 
do łączy o szybkości ponad 100Mb/s do 
2020 r., w tym w mniej rozwiniętych 
regionach;

Or. en
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Poprawka 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK); podkreśla 
potrzebę rozwijania swobodnego obiegu 
treści i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; 
podkreśla znaczenie zapewnienia szybkiej 
realizacji agendy cyfrowej Unii i stałych 
wysiłków na rzecz nieograniczonego i 
szybkiego dostępu wszystkich obywateli 
do stacjonarnych i mobilnych szybkich 
łączy szerokopasmowych do 2020 r., 
zwłaszcza w mniej rozwiniętych 
regionach;

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK); podkreśla 
potrzebę rozwijania swobodnego obiegu 
idei i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; 
podkreśla znaczenie zapewnienia szybkiej 
realizacji agendy cyfrowej Unii i stałych 
wysiłków na rzecz nieograniczonego i 
szybkiego dostępu wszystkich obywateli 
do stacjonarnych i mobilnych szybkich 
łączy szerokopasmowych do 2020 r., 
zwłaszcza w mniej rozwiniętych 
regionach;

Or. en

Poprawka 411
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK); podkreśla 
potrzebę rozwijania swobodnego obiegu 
treści i wiedzy, tzw. „piątej swobody”; 
podkreśla znaczenie zapewnienia szybkiej 
realizacji agendy cyfrowej Unii i stałych 
wysiłków na rzecz nieograniczonego i 
szybkiego dostępu wszystkich obywateli 
do stacjonarnych i mobilnych szybkich 
łączy szerokopasmowych do 2020 r., 
zwłaszcza w mniej rozwiniętych 

43. uważa, że UE powinna odegrać 
wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK), ponieważ 
komunikaty w sprawie agendy cyfrowej, 
łącz szerokopasmowych, Unii innowacji 
oraz programu europejskiej polityki w 
zakresie widma radiowego tworzą 
obszerny pakiet; podkreśla potrzebę 
rozwijania swobodnego obiegu treści i 
wiedzy; podkreśla znaczenie zapewnienia 
szybkiej realizacji agendy cyfrowej Unii i 
stałych wysiłków na rzecz 
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regionach; nieograniczonego i szybkiego dostępu 
wszystkich obywateli i konsumentów do 
szybkich łączy szerokopasmowych, 
naziemnych, stacjonarnych i mobilnych 
lub za pośrednictwem satelity do 2020 r., 
zwłaszcza w mniej rozwiniętych regionach, 
jak również promocji e-inicjatyw 
zapewniających szybką realizację unijnej 
agendy cyfrowej;

Or. en

Poprawka 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego),
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

44. odnotowuje fakt, że wszystkie strony 
prywatne wycofały się z Galileo oraz że 
pełne zobowiązania przejęli podatnicy; 
kwestionuje zatem opłacalność 
zakrojonego na tak dużą skalę projektu, a 
jednocześnie podkreśla, że dla globalnego 
monitoringu środowiska i bezpieczeństwa 
oraz Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 
Powietrznej ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

Or. en

Poprawka 413
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 44
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Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i 
europejski system wspomagania 
satelitarnego), globalnego monitoringu 
środowiska i bezpieczeństwa oraz 
Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 
Powietrznej; podkreśla, że ze względu na 
długie cykle wdrożeniowe oraz na 
inwestycje kapitałowe już przeznaczone na 
te projekty niezbędne są dostateczne i 
spójne zobowiązania finansowe we 
wszystkich okresach planowania;

44. odnotowuje duże projekty w tej 
dziedzinie; podkreśla, że ze względu na 
długie cykle wdrożeniowe oraz na 
inwestycje kapitałowe już przeznaczone na 
te projekty niezbędne są dostateczne i 
spójne zobowiązania finansowe we 
wszystkich okresach planowania;

Or. pt

Poprawka 414
Jürgen Klute, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te 
projekty niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
podkreśla, że należy ograniczyć 
finansowanie z budżetu UE, a jeśli 
niezbędne okażą się dalsze środki, nie 
powinny być one finansowane przez UE;

Or. en
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Poprawka 415
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie w 
kontekście dążenia do ustanowienia 
prawdziwej europejskiej polityki 
przemysłowej bazującej na projektach 
praktycznych o wymiernych korzyściach 
dla społeczeństwa i przedsiębiorstw, takich 
jak europejskie globalne systemy
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
program GMES oraz Jednolita 
Europejska Przestrzeń Powietrzna; 
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania, tak aby dostosować 
wymagania techniczne do 
harmonogramu, co zapewni ich 
adekwatność i opłacalność;

Or. en

Poprawka 416
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 



PE462.729v03-00 126/129 AM\864450PL.doc

PL

bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

bezpieczeństwa oraz SESAR; podkreśla, że 
ze względu na długie cykle wdrożeniowe 
oraz na inwestycje kapitałowe już 
przeznaczone na te projekty niezbędne są 
dostateczne i spójne zobowiązania 
finansowe we wszystkich okresach 
planowania, tak aby zapewnić ich 
skuteczną realizację oraz korzyści 
uboczne, a przede wszystkim rozwój 
SESAR, co stanowi warunek zakończenia 
procesu tworzenia Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej;

Or. en

Poprawka 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz SESAR, co umożliwi 
utworzenie Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej; podkreśla, że ze 
względu na długie cykle wdrożeniowe oraz 
na inwestycje kapitałowe już przeznaczone 
na te projekty niezbędne są dostateczne i 
spójne zobowiązania finansowe we 
wszystkich okresach planowania; uważa, 
że rozwój nowo ustanowionej europejskiej 
polityki kosmicznej w sposób logiczny 
wiązałby się z koniecznością utworzenia 
odpowiedniej pozycji w budżecie z 
właściwym finansowaniem;

Or. en
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Poprawka 418
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
odnotowuje fakt, że wszystkie strony 
prywatne wycofały się z Galileo, a pełną 
odpowiedzialność ponoszą podatnicy; 
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
finansowanie z budżetu UE należy 
ograniczyć, a jeżeli koszty wzrosną, te 
dodatkowe wkłady nie powinny pochodzić 
z budżetu UE;

Or. en

Poprawka 419
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
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podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania; zaznacza jednak, że 
finansowanie takich zakrojonych na dużą 
skalę projektów z budżetu UE nie 
powinno negatywnie oddziaływać na inne 
projekty i uważa, że wkład ze strony 
budżetu UE powinien podlegać 
ograniczeniom, a takie projekty na dużą 
skalę powinny być ujęte w osobnym (pod-) 
dziale

Or. en

Poprawka 420
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
podkreśla, że ze względu na długie cykle 
wdrożeniowe oraz na inwestycje 
kapitałowe już przeznaczone na te projekty 
niezbędne są dostateczne i spójne 
zobowiązania finansowe we wszystkich 
okresach planowania;

44. podkreśla strategiczne znaczenie 
dużych projektów w tej dziedzinie: 
europejskich globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej (Galileo i europejski 
system wspomagania satelitarnego), 
globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa oraz Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
ubolewa w związku z występującymi
długimi cyklami wdrożeniowymi oraz 
inwestycjami kapitałowymi już 
przeznaczonymi na te projekty i wzywa 
Komisję do zaniechania projektów, w 
przypadku których marnotrawi się 
pieniądze podatnika;

Or. en
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Poprawka 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 44a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

44a. podkreśla, że Rada kilkakrotnie 
oświadczała, iż system powstały w wyniku 
programu Galileo to system cywilny pod 
cywilną kontrolą, czyli został utworzony 
zgodnie z normami cywilnymi na 
podstawie wymogów cywilnych i pod 
kontrolą instytucji Unii Europejskiej, tym 
samym systemu Galileo, a w szczególności 
PRS, nie można wykorzystywać w celach 
wojskowych, a przede wszystkim w 
ramach misji i operacji WPBiO;

Or. en


