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Poprawka 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

w sprawie Europejskiego Planu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych oraz zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) 
nr 1316/2013

Or. es

Uzasadnienie

Nazwa „fundusz” nie jest właściwa; należałoby raczej mówić o „planie”. W razie przyjęcia 
tej poprawki należy odpowiednio dostosować treść aktu prawnego.

Poprawka 20
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. Unii szczególnie daje się we 
znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu
spadły o ok. Unii daje się we znaki brak 
inwestycji będący konsekwencją asymetrii 
regulacyjnej wciąż występującej na rynku 
wewnętrznym, niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych, polityki 
oszczędnościowej oraz ścisłych ograniczeń 
budżetowych nałożonych na państwa 
członkowskie przez trojkę. Brak inwestycji 
spowalnia konsumpcję i ożywienie 
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konkurencyjność. gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

Or. it

Poprawka 21
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich 
i jednostkach samorządu terytorialnego.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

Or. fr

Poprawka 22
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
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wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego, 
ochronę modeli społecznych i 
konkurencyjność.

Or. fr

Poprawka 23
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy oraz 
błędy w zarządzaniu gospodarczym 
spowodowały obniżenie poziomu 
inwestycji w Unii. Inwestycje osiągnęły 
rekordową wysokość w 2007 r., a podczas 
kryzysu spadły o ok. 15 %. Unii 
szczególnie daje się we znaki brak
ukierunkowanych i wysokiej jakości
inwestycji będący konsekwencją 
niepewności rynków co do perspektyw 
gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

Or. en
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Poprawka 24
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją polityki oszczędnościowej, 
w tym niższych wynagrodzeń i wydatków 
publicznych, które pogrążyły popyt łączny 
i zwiększyły niepewność rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych nałożonych na państwa 
członkowskie przez zasady paktu 
stabilności i wzrostu oraz niechęci EBC 
do stanowczej interwencji na rynkach 
obligacji publicznych. Brak inwestycji 
spowalnia ożywienie gospodarcze i 
wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc 
pracy i długoterminowe perspektywy 
wzrostu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. Unii szczególnie daje się we 
znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. Unii szczególnie daje się we 
znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
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perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i
konkurencyjność.

perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji hamuje ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjność i możliwość utrzymania 
odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego, co w niektórych państwach 
członkowskich doprowadziło do ubóstwa 
bezwzględnego.

Or. it

Poprawka 26
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją problemów strukturalnych, 
niezrównoważonego poziomu zadłużenia i
niepewności rynków co do perspektyw 
gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich.
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

Or. en

Poprawka 27
Maria João Rodrigues
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) Odpowiedni poziom inwestycji 
publicznych ma kluczowe znaczenie w 
finansowaniu dóbr publicznych, 
przyciąganiu inwestycji prywatnych, które 
są na bardzo niskim poziomie, i w 
tworzeniu nowego wysokiej jakości 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS) będzie 
się opierał na istniejących zasobach UE i 
nie będzie gromadził „świeżych” środków 
publicznych, poza dodatkowymi 5 mld 
EUR z EBI.

Or. en

Poprawka 29
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 b) EFIS powinien poświęcić szczególną 
uwagę projektom w państwach 
członkowskich i regionach, które wciąż 
odczuwają w największym stopniu skutki 
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kryzysu, mając na celu zmniejszenie 
rozbieżności, zwłaszcza jeśli chodzi o stopę 
bezrobocia i zatrudnienia. W europejskiej 
strategii inwestycyjnej, do której realizacji 
ma się przyczynić EFIS, należy 
szczególnie uwzględnić konieczność 
tworzenia nowego wysokiej jakości 
zatrudnienia na odpowiednim poziomie.

Or. en

Poprawka 30
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Zbyt długo już odwoływano się 
do idei reform strukturalnych i 
odpowiedzialności budżetowej, 
marginalizując potrzebę stymulowania 
inwestycji. Koordynacja polityki 
gospodarczej, fiskalnej, społecznej i 
budżetowej wraz z nowym impulsem do 
finansowania inwestycji może przyczynić 
się do powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

Or. fr

Poprawka 31
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne powodują wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

Or. en

Poprawka 32
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji na 
solidnych podstawach oraz do wspierania 
stabilnego i trwałego wzrostu konieczne są 
reformy strukturalne i odpowiedzialność 
budżetowa. Wraz z nowym impulsem do 
finansowania inwestycji mogą one 
przyczynić się do powstania pozytywnego 
sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, 
że projekty inwestycyjne wpływają na 
wzrost zatrudnienia i popytu oraz 
prowadzą do trwałego zwiększenia 
potencjału wzrostu.

Or. fr
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Poprawka 33
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Potrzebne są projekty 
inwestycyjne, które kierowane są do
regionów w najtrudniejszej sytuacji i 
wnoszą społeczną wartość dodaną 
polegającą na tym, że wpływają na wzrost
średnio- i długoterminowego zatrudnienia 
i popytu.

Or. en

Poprawka 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne powodują wzrost
liczby wysokiej jakości miejsc pracy i 
popytu oraz prowadzą do trwałego 
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zwiększenia potencjału wzrostu.

Or. en

Poprawka 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań na rzecz nowego 
impulsu do finansowania inwestycji, dzięki 
któremu projekty inwestycyjne wpływają 
na wzrost zatrudnienia, popytu, spójności 
społecznej i geograficznej poszczególnych 
terytoriów oraz prowadzą do trwałego 
zwiększenia potencjału wzrostu.

Or. fr

Poprawka 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są środki, które mogą się
przyczynić do powstania pozytywnego 
sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, 
że projekty inwestycyjne sprzyjają 
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powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

długoterminowemu zatrudnieniu o 
wysokiej jakości i popytowi, prowadząc do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

Or. it

Poprawka 37
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Warunkiem wstępnym
inwestycji z EFIS są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa, które mogą 
pozytywnie wpłynąć na stworzenie 
atmosfery, która pobudzi dalsze 
inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie 
zatrudnienia. Wraz z nowym impulsem do 
finansowania inwestycji mogą one 
przyczynić się do powstania pozytywnego 
sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, 
że projekty inwestycyjne wpływają na 
wzrost zatrudnienia i popytu oraz 
prowadzą do trwałego zwiększenia 
potencjału wzrostu.

Or. en

Poprawka 38
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.
W takiej perspektywie EFIS powinien 
skupić się priorytetowo na MŚP, ponieważ 
stanowią one istotny potencjał tworzenia 
miejsc pracy, w związku z czym są 
podmiotami o zasadniczym znaczeniu dla 
przywrócenia wzrostu w Europie.

Or. fr

Poprawka 39
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2 a) Należy podjąć szeroki wachlarz 
reform społecznych i gospodarczych na 
szczeblu krajowym, które przyniosą 
znaczne korzyści gospodarcze i społeczne.  
Reformy te powinny mieć na przykład na 
celu zagwarantowanie pełnego i równego 
dostępu do systemu edukacji i szkoleń 
wysokiej jakości, dobrej jakości placówek 
opieki na dziećmi i odpowiednio 
dofinansowywanych systemów opieki 
zdrowotnej, a także zagwarantowanie 
równego udziału kobiet i mężczyzn w 
rynku pracy oraz opracowanie 
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sprawiedliwych i wydajnych systemów 
polityki podatkowej, które skutecznie 
wyeliminują oszustwa podatkowe i 
uchylanie się od podatków.

Or. en

Poprawka 40
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2 b) Aby maksymalnie zwiększyć wpływ 
EFIS na zatrudnienie państwa 
członkowskie powinny wdrożyć dodatkowe 
środki, takie jak szkolenia lub inne 
aktywne strategie wpływu na rynek pracy.

Or. en

Poprawka 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) inwestycje społeczne są niezbędne 
dla zaradzenia stagnacji gospodarczej, 
deflacji i wysokiemu bezrobociu w UE, a 
mianowicie inwestycje w kapitał ludzki, 
które zapewniają umiejętności i warunki 
sprzyjające tworzeniu trwałych, 
sprzyjających włączeniu i wysokiej jakości 
miejsc pracy.

Or. en
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Poprawka 42
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii 
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia starała się propagować 
postrzeganie polityki budżetowej w 
oparciu o przestrzeganie zasad 
procyklicznych, w wyniku czego państwa 
w imię tych zasad poświęciły wydatki 
inwestycyjne niezbędne do ożywienia 
działalności gospodarczej i tworzenia 
wysokiej jakości, zrównoważonych miejsc 
pracy, a przez to zaniedbano inicjatywy 
określone w strategii „Europa 2020”, która 
nakreśliła drogę do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) 
również wzmocnił swoją rolę w 
pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na 
terytorium Unii, częściowo poprzez 
podwyższenie kapitału w styczniu 2013 r.
Konieczne są dalsze działania, które 
zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie 
na inwestycje zostanie zaspokojone, a 
płynność dostępna na rynku będzie 
wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

Or. fr

Poprawka 43
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i (4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
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finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych, 
które generują wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie.

Or. en

Poprawka 44
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii 
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii 
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
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zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych, zrównoważonych projektów 
inwestycyjnych, wywierających 
bezpośredni wpływ na gospodarkę realną, 
wzrost i zatrudnienie.

Or. fr

Poprawka 45
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii 
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii 
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych 
wzmacniających spójny i zrównoważony 
rozwój społeczno-ekonomiczny państw 
członkowskich w ramach Unii 
Europejskiej.  

Or. pl
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Poprawka 46
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii 
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia popełniła błąd 
polegający na nadmiernym skupieniu się 
na polityce oszczędnościowej, która
negatywnie wpłynęła na wzrost 
gospodarczy. Doprowadziło to do wzrostu
bezrobocia i ubóstwa. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są zatem dalsze
dodatkowe działania, które zagwarantują, 
że unijne zapotrzebowanie na inwestycje 
zostanie zaspokojone, a płynność dostępna 
na rynku będzie wykorzystywana 
skutecznie i ukierunkowana na 
finansowanie rentownych projektów 
inwestycyjnych, kładąc duży nacisk na ich 
potencjał generowania wzrostu i 
zatrudnienia oraz ogółem korzyści 
społeczne. Należy jednak zauważyć, że 
inwestycje, które nie są ukierunkowane 
ani nie stosują żadnych kryteriów mogą 
spowodować wiele szkód oraz że UE 
potrzebuje ukierunkowanych inwestycji, 
które tworzą wartość dodaną dla obywateli 
UE, zmniejszają nierówności i są trwałe 
pod względem gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym.

Or. en

Poprawka 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych, 
kładących silny nacisk na wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie wysokiej 
jakości oraz na korzyści dla ogółu 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii 
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia stosowała politykę 
oszczędności, która doprowadziła do 
niezwykle poważnego kryzysu socjalnego i 
społecznego oraz zahamowała 
strategiczne inwestycje na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
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społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Konieczne są pilne
działania, które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie projektów 
inwestycyjnych rentownych zarówno z 
punktu widzenia tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy powiązanych z 
prawami pracowniczymi, jak i z punktu 
widzenia ochrony środowiska i trwałego 
rozwoju.

Or. fr

Poprawka 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie
rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego, który do dziś występuje w 
wielu państwach członkowskich, Unia
dążyła do wspierania wzrostu, w 
szczególności poprzez inicjatywy 
określone w strategii „Europa 2020”,
której celów dotyczących zwalczania 
bezrobocia i ubóstwa do dziś nie 
osiągnięto. Europejski Bank Inwestycyjny
(„EBI”) również dążył do wzmocnienia 
swojej roli w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r., przydzielił jednak nieznaczące 
zasoby na rzecz mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP. Konieczne są dalsze działania, które 
zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie 
na inwestycje zostanie zaspokojone, a 
płynność dostępna na rynku będzie 
wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie projektów 
inwestycyjnych rentownych pod względem 
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ekonomicznym i środowiskowym, które 
sprzyjają podmiotom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą w zakresie 
innowacyjnych projektów oraz 
mikroprzedsiębiorstwom.

Or. it

Poprawka 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) projekty na mniejszą skalę nie tylko 
przynoszą zyski finansowe, ale wpływają 
pozytywnie na społeczeństwo, tworząc 
warunki dla trwałego, sprzyjającego 
włączeniu i przyjaznego środowisku 
wzrostu.

Or. en

Poprawka 51
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dnia 15 czerwca 2014 r. nowo 
wybrany przewodniczący Komisji 
Europejskiej przedstawił Parlamentowi 
Europejskiemu swoje wytyczne polityczne 
dla przyszłej Komisji Europejskiej.
Wezwał w nich do „zgromadzenia w ciągu 
następnych trzech lat nawet 300 mld EUR 
na dodatkowe inwestycje publiczne i 
prywatne w realną gospodarkę” w celu 
stymulowania inwestycji prowadzących do 

skreślony
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tworzenia miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 52
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dnia 15 czerwca 2014 r. nowo 
wybrany przewodniczący Komisji 
Europejskiej przedstawił Parlamentowi 
Europejskiemu swoje wytyczne polityczne 
dla przyszłej Komisji Europejskiej.
Wezwał w nich do „zgromadzenia w ciągu 
następnych trzech lat nawet 300 mld EUR 
na dodatkowe inwestycje publiczne i 
prywatne w realną gospodarkę” w celu 
stymulowania inwestycji prowadzących do 
tworzenia miejsc pracy.

(5) W dniu 15 czerwca 2014 r.
przewodniczący elekt Komisji Europejskiej 
przedstawił Parlamentowi Europejskiemu 
swoje wytyczne polityczne na obecną 
kadencję. Wezwał w nich do 
„zgromadzenia w ciągu następnych trzech 
lat nawet 300 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje publiczne i prywatne w realną 
gospodarkę” w celu stymulowania 
inwestycji prowadzących do tworzenia 
miejsc pracy.

Or. fr

Poprawka 53
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dnia 26 listopada 2014 r. Komisja 
przedstawiła komunikat zatytułowany 
„Plan inwestycyjny dla Europy”1, w 
którym przewidziano stworzenie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, przejrzystego 
wykazu projektów inwestycyjnych na 
poziomie europejskim, utworzenie 
centrum doradztwa inwestycyjnego 

skreślony
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(Europejskie Centrum Doradztwa 
Inwestycyjnego – „ECDI”) oraz 
nakreślono ambitny plan usunięcia 
przeszkód dla inwestycji oraz zakończenia 
tworzenia jednolitego rynku.

__________________
1 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów oraz Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego – „Plan 
inwestycyjny dla Europy”. COM(2014) 
903 final

Or. en

Poprawka 54
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dnia 26 listopada 2014 r. Komisja 
przedstawiła komunikat zatytułowany
„Plan inwestycyjny dla Europy”1, w 
którym przewidziano stworzenie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, przejrzystego 
wykazu projektów inwestycyjnych na 
poziomie europejskim, utworzenie centrum 
doradztwa inwestycyjnego (Europejskie 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego –
„ECDI”) oraz nakreślono ambitny plan 
usunięcia przeszkód dla inwestycji oraz 
zakończenia tworzenia jednolitego rynku.

(6) Dnia 26 listopada 2014 r. Komisja 
przedstawiła komunikat zatytułowany
„Plan inwestycyjny dla Europy”1, w 
którym przewidziano stworzenie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych i utworzenie 
centrum doradztwa inwestycyjnego
(Europejskie Centrum Doradztwa 
Inwestycyjnego – „ECDI”) .

__________________ __________________
1 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów oraz Europejskiego 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów oraz Europejskiego 



AM\1052802PL.doc 25/118 PE551.778v01-00

PL

Banku Inwestycyjnego – „Plan 
inwestycyjny dla Europy”. COM(2014) 
903 final

Banku Inwestycyjnego – „Plan 
inwestycyjny dla Europy”. COM(2014) 
903 final

Or. en

Poprawka 55
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada 
Europejska stwierdziła, że „promowanie 
inwestycji i zajęcie się problemem 
niedoskonałości rynku w Europie jest 
jednym z kluczowych wyzwań 
politycznych”, a „nowy nacisk na 
inwestycje, w połączeniu z zobowiązaniem 
się państw członkowskich do 
intensyfikowania reform strukturalnych i 
do kontynuacji prowzrostowej 
konsolidacji budżetowej, zapewni 
fundament dla wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Europie i wzywa do 
utworzenia Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w 
ramach grupy EBI w celu uruchomienia 
w latach 2015–2017 kwoty 315 mld EUR 
na nowe inwestycje”.

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada 
Europejska stwierdziła, że „promowanie 
inwestycji i zajęcie się problemem 
niedoskonałości rynku w Europie jest 
jednym z kluczowych wyzwań 
politycznych”, a „nowy nacisk na 
inwestycje, w połączeniu z zobowiązaniem 
się państw członkowskich do 
intensyfikowania reform strukturalnych i 
do kontynuacji prowzrostowej 
konsolidacji budżetowej, zapewni 
fundament dla wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w Europie i wzywa do
utworzenia Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w 
ramach grupy EBI w celu uruchomienia w 
latach 2015–2017 kwoty 315 mld EUR na 
nowe inwestycje”.

(7) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada 
Europejska wezwała do „utworzenia
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS) w 
ramach grupy EBI w celu uruchomienia w 
latach 2015–2017 kwoty 315 mld EUR na 
nowe inwestycje”.

Or. it

Poprawka 57
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) EFIS jest jednym z elementów 
kompleksowego podejścia mającego 
rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 
inwestycje publiczne i prywatne.
Zaproponowana strategia opiera się na 
trzech filarach: uruchomieniu środków 
na inwestycje, doprowadzeniu inwestycji 
do gospodarki realnej i poprawie 
otoczenia inwestycyjnego w Unii.

skreślony

Or. en
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Poprawka 58
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) EFIS jest jednym z elementów 
kompleksowego podejścia mającego 
rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 
inwestycje publiczne i prywatne.
Zaproponowana strategia opiera się na 
trzech filarach: uruchomieniu środków na 
inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 
gospodarki realnej i poprawie otoczenia 
inwestycyjnego w Unii.

(8) EFIS – o ile będzie odpowiednio 
ukierunkowany i demokratycznie 
zarządzany – może stać się jednym z 
elementów kompleksowego podejścia 
mającego rozwiać atmosferę niepewności 
otaczającą inwestycje publiczne i 
prywatne. Zaproponowana strategia i EFIS 
musiałyby wykraczać poza trzy aktualne 
filary: uruchomienie środków na 
inwestycje, doprowadzenie inwestycji do 
gospodarki realnej i poprawa otoczenia 
inwestycyjnego w Unii osiągnięta przy 
jednoczesnym respektowaniu 
następujących minimalnych standardów:

– struktura zarządzająca respektująca 
podstawowe zasady demokratyczne,

–mechanizmy kontroli i równowagi 
zapewniające, że inwestycje przyciągnięte 
przez EFIS nie zaszkodzą wartościom 
Unii, ani nie spowodują niepożądanych 
negatywnych skutków,

– udział zainteresowanych stron i prawo 
zawetowania inwestycji niespełniających 
celów na 2020 r. i kryteriów z art. 5,

– zestaw kryteriów gwarantujących, że 
dokonywane inwestycje są przemyślane i 
realizują cele strategii „Europa 2020”, 
czyli obniżają stopę bezrobocia i poziom 
ubóstwa oraz zmniejszają ślad 
ekologiczny.

Or. en

Poprawka 59
Milan Zver
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) EFIS jest jednym z elementów 
kompleksowego podejścia mającego 
rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 
inwestycje publiczne i prywatne.
Zaproponowana strategia opiera się na 
trzech filarach: uruchomieniu środków na 
inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 
gospodarki realnej i poprawie otoczenia 
inwestycyjnego w Unii.

(8) EFIS jest jednym z elementów 
kompleksowego podejścia mającego 
rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 
inwestycje publiczne i prywatne.
Zaproponowana strategia opiera się na 
trzech filarach: uruchomieniu środków na 
inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 
gospodarki realnej i poprawie otoczenia 
inwestycyjnego w Unii. EFIS będzie miał 
trudności w osiągnięciu założonego celu, 
jeśli nie nastąpi poprawa otoczenia 
inwestycyjnego. W tym kontekście 
konieczne jest autentyczne zaangażowanie 
na rzecz dalszej konsolidacji 
wewnętrznego rynku UE z naciskiem na 
jednolity rynek cyfrowy.

Or. sl

Poprawka 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) EFIS jest jednym z elementów 
kompleksowego podejścia mającego 
rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 
inwestycje publiczne i prywatne.
Zaproponowana strategia opiera się na 
trzech filarach: uruchomieniu środków na 
inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 
gospodarki realnej i poprawie otoczenia 
inwestycyjnego w Unii.

(8) EFIS jest jednym z elementów 
kompleksowego podejścia mającego 
rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 
inwestycje publiczne i prywatne.
Zaproponowana strategia opiera się na 
trzech filarach: uruchomieniu środków na 
inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 
gospodarki realnej, co przyniesie nowe 
miejsca pracy wysokiej jakości powiązane 
z prawami pracowniczymi, a także 
poszanowanie norm MOP, i poprawie 
otoczenia inwestycyjnego w Unii –
zwłaszcza w regionach najbardziej 
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dotkniętych kryzysem, a następnie 
cięciami budżetowymi wynikającymi z 
planów oszczędnościowych – w celu 
zmniejszenia rozbieżności gospodarczych, 
będących dalszymi czynnikami 
prowadzącymi do kolejnych kryzysów 
społeczno-gospodarczych.

Or. fr

Poprawka 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) EFIS jest jednym z elementów 
kompleksowego podejścia mającego 
rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 
inwestycje publiczne i prywatne.
Zaproponowana strategia opiera się na 
trzech filarach: uruchomieniu środków na 
inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 
gospodarki realnej i poprawie otoczenia 
inwestycyjnego w Unii.

(8) EFIS jest jednym z elementów 
kompleksowego podejścia mającego 
rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 
inwestycje publiczne i prywatne.
Zaproponowana strategia opiera się na 
trzech filarach: uruchomieniu środków na 
inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 
gospodarki realnej i poprawie otoczenia 
inwestycyjnego w Unii. Fundusz powinien 
zacząć funkcjonować jak najszybciej, aby 
inwestycje można było rozpocząć w 
2015 r.

Or. es

Poprawka 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku 

skreślony
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i zwiększenie przewidywalności regulacji.
Działalność EFIS i, w ujęciu ogó lnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
działaniach.

Or. fr

Poprawka 63
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku 
i zwiększenie przewidywalności regulacji.
Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
działaniach.

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji, uproszczenie biurokracji,
wzmocnienie jednolitego rynku i 
zwiększenie przewidywalności regulacji.
Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
działaniach.

Or. it

Poprawka 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku 
i zwiększenie przewidywalności regulacji.
Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
działaniach.

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy
koniecznie polepszyć poprzez usunięcie 
barier dla inwestycji, uproszczenie 
biurokracji, wzmocnienie jednolitego 
rynku i zwiększenie pewności regulacji.
Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
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działaniach.

Or. it

Poprawka 65
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku 
i zwiększenie przewidywalności regulacji.
Działalność EFIS i, w ujęciu ogó lnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
działaniach.

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji, wzmocnienie jednolitego 
rynku, utrzymanie wystarczającej 
elastyczności rynku pracy, 
zagwarantowanie, że koszty pracy, w tym 
zarobki, są adekwatne do wydajności, 
promowanie systemów ochrony socjalnej, 
które czynią pracę atrakcyjną, 
restrukturyzację i kapitalizację banków, 
poprawę skuteczności administracji 
publicznej i systemów podatkowych i
zwiększenie przewidywalności regulacji.
Działalność EFIS i, w ujęciu ogó lnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
działaniach.

Or. en

Poprawka 66
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii, a przede 
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zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania
powinny skorzystać w szczególności małe i 
średnie przedsiębiorstwa.  Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

wszystkim w strefie euro, zapewniając
lepszy dostęp do finansowania, z którego
powinny skorzystać w szczególności małe i 
średnie przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na
spółki o średniej kapitalizacji, czyli spółki
zatrudniające do 3 000 pracowników.
Przezwyciężenie obecnych trudności
inwestycyjnych w Europie powinno 
przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich i wspierania zatrudnienia.

Or. it

Poprawka 67
Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej, politycznej i terytorialnej Unii.

Or. en

Poprawka 68
Jutta Steinruck
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Główną intencją 
wszystkich pomiarów było dążenie do 
wspierania inwestycji w zintegrowaną 
politykę społeczną zgodnie z pakietem 
dotyczącym inwestycji społecznych z 2013 
r. Przezwyciężenie obecnych trudności 
inwestycyjnych w Europie powinno 
przyczynić się do poprawy spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii.

Or. en

Poprawka 69
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy, prostszy, bardziej 
przystępny i bardziej funkcjonalny dostęp 
do finansowania. Z lepszego dostępu do 
finansowania powinny skorzystać w 



PE551.778v01-00 34/118 AM\1052802PL.doc

PL

rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
spółki o średniej kapitalizacji, czyli 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 
pracowników. Przezwyciężenie obecnych 
trudności inwestycyjnych w Europie 
powinno przyczynić się do poprawy 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii.

Or. fr

Poprawka 70
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać priorytetowo małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
spółki o średniej kapitalizacji, czyli 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 
pracowników. Przezwyciężenie obecnych 
trudności inwestycyjnych w Europie 
powinno przyczynić się do poprawy 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii.

Or. fr

Poprawka 71
Jérôme Lavrilleux



AM\1052802PL.doc 35/118 PE551.778v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, dzięki którym powstaje 
ponad 80% nowych miejsc pracy w Unii 
Europejskiej. Należy również rozciągnąć 
korzyści z tego dostępu na spółki o średniej 
kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 3 000 pracowników.
Przezwyciężenie obecnych trudności 
inwestycyjnych w Europie powinno 
przyczynić się do poprawy spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii.

Or. fr

Poprawka 72
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 

(10) EFIS powinien przyczynić się do
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
tworzenia wysokiej jakości zatrudnienia w 
Unii przez wspieranie inwestycji i 
pomaganie w rozwiązywaniu problemów 
związanych z finansowaniem i 
przeprowadzaniem inwestycji 
produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy 
dostęp do finansowania. Z lepszego 
dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
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obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

Or. en

Poprawka 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania z 
myślą o generowaniu wzrostu, wysokiej 
jakości zatrudnienia i włączenia 
społecznego. Z lepszego dostępu do 
finansowania powinny skorzystać w 
szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz gospodarka 
społeczna i przedsiębiorstwa społeczne.
Należy również rozciągnąć korzyści z tego 
dostępu na przedsiębiorstwa o średniej 
kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 3 000 pracowników.
Przezwyciężenie obecnych trudności 
inwestycyjnych w Europie powinno 
przyczynić się do poprawy spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii.

Or. en
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Poprawka 74
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania z 
myślą ogólnie o generowaniu 
zrównoważonego wzrostu, wysokiej 
jakości zatrudnienia i włączenia 
społecznego. Z lepszego dostępu do 
finansowania powinny skorzystać w 
szczególności małe, mikro- i średnie 
przedsiębiorstwa oraz gospodarka 
społeczna i solidarna. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do
1500 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

Or. en

Poprawka 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania, a 
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lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

także sprzyjać tworzeniu nowych miejsc 
pracy. Z lepszego dostępu do finansowania 
powinny skorzystać w szczególności małe i 
średnie przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
spółki o średniej kapitalizacji, czyli 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 
pracowników. Przezwyciężenie obecnych 
trudności inwestycyjnych w Europie 
powinno przyczynić się do poprawy 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii.

Or. es

Uzasadnienie

Jednym z priorytetowych celów EFIS powinno być tworzenie nowych miejsc pracy, dlatego 
należy o nim wyraźnie wspomnieć.

Poprawka 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem rentownych przedsięwzięć 
służących tworzeniu wysokiej jakości 
miejsc pracy powiązanych z prawami 
pracowniczymi i wspieraniu 
przedsiębiorstw w regionach najbardziej 
dotkniętych kryzysem, a także z
przeprowadzaniem inwestycji 
produkcyjnych w Unii i zapewnić lepszy 
dostęp do finansowania. Z lepszego 
dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
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społecznej i terytorialnej Unii.

Or. fr

Poprawka 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania 
powinny skorzystać w szczególności małe i 
średnie przedsiębiorstwa.  Należy również
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS musi przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii, 
zapewniając lepszy dostęp do 
finansowania, z którego skorzystają w 
szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, jak również spółki
o średniej kapitalizacji, czyli spółki
zatrudniające do 3 000 pracowników.
Przezwyciężenie obecnych trudności 
inwestycyjnych w Europie musi
przyczynić się do poprawy spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii.

Or. it

Poprawka 78
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do
wzrostu zatrudnienia, zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
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europejskich i osiągnięcia celów 
politycznych Unii.

Or. it

Poprawka 79
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o dużym potencjale tworzenia 
zrównoważonych miejsc pracy wysokiej 
jakości, przyczyniające się do osiągnięcia 
celów politycznych Unii.

Or. fr

Poprawka 80
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej społecznej i
gospodarczej wartości dodanej, 
przyczyniające się do osiągnięcia celów 
politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 81
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii, ze 
szczególnym naciskiem na zatrudnienie, 
innowacje, edukację, włączenie społeczne 
i cele dotyczące klimatu i energii zawarte 
w strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 82
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii i 
wpisujące się w strategie długoterminowe.

Or. fr

Poprawka 83
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej i 
społecznej wartości dodanej i potencjale 
tworzenia zatrudnienia, przyczyniające się 
do osiągnięcia celów politycznych Unii, 
zwłaszcza jeśli chodzi o cele strategii 
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„Europa 2020” dotyczące zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 84
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej i 
społecznej wartości dodanej 
przyczyniające się do osiągnięcia celów 
politycznych Unii i zapobiegające dalszej 
dywergencji gospodarek państw 
członkowskich. W tym celu EFIS 
powinien być otwarty na wspieranie 
wykorzystania technologii i źródeł energii 
dostępnych w państwach członkowskich.

Or. pl

Poprawka 85
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej i tworzące miejsca pracy, 
przyczyniające się do osiągnięcia celów 
politycznych Unii.

Or. en
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Poprawka 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej i 
społecznej wartości dodanej i potencjale 
tworzenia zatrudnienia, przyczyniające się 
do osiągnięcia celów politycznych Unii, 
zwłaszcza jeśli chodzi o cele strategii 
„Europa 2020” dotyczące zatrudnienia, 
edukacji i ograniczenia ubóstwa.

Or. en

Poprawka 87
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne skierowane do regionów o 
wysokiej stopie bezrobocia i poziomie 
ubóstwa. Inwestycje te powinny posiadać 
wysoką gospodarczą i społeczną wartość 
dodaną i przyczyniać się do osiągnięcia 
celów politycznych Unii, zwłaszcza jeśli 
chodzi o cele strategii „Europa 2020” 
dotyczące zatrudnienia, edukacji i 
ograniczenia ubóstwa. Dofinansowania 
nie otrzyma żaden projekt, który szkodzi 
celom zawartym w strategii „Europa 
2020” lub negatywnie wpływa na 
tworzenie miejsc pracy lub środowisko.

Or. en
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Poprawka 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.
Wykorzystanie EFIS do zwiększania 
inwestycji w edukację i infrastrukturę 
społeczną może przyczynić się do poprawy 
bardzo słabej spójności w Europie.

Or. es

Uzasadnienie

EFIS powinien wspierać (cel 5.2) inwestycje w edukację i infrastrukturę społeczną. To dobra 
okazja do poprawy spójności w Europie.

Poprawka 89
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej społecznej i 
gospodarczej wartości dodanej, zwłaszcza 
służące tworzeniu nowych usług 
publicznych przyczyniających się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

Or. fr
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Poprawka 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS musi wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej i 
społecznej wartości dodanej, 
przyczyniające się do osiągnięcia celów 
politycznych Unii, i gwarantować wysokiej 
jakości zatrudnienie i odpowiedni poziom 
ochrony socjalnej, co osiągnie się dzięki 
wspieraniu małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw, jak również 
młodych podmiotów rozpoczynających 
działalność gospodarczą przedkładających 
innowacyjne projekty, które nie zawsze 
można sfinansować za pomocą bieżących 
dostępnych środków.

Or. it

Poprawka 91
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) EFIS powinien uwzględniać 
terytorialne aspekty inwestycji 
strategicznych, ukierunkowując swoje 
działania na wyrównywanie poziomu 
inwestycji między obszarami miejskimi i 
wiejskimi. Aby zapewnić lepszą spójność 
terytorialną, EFIS powinien wspierać 
inwestycje idące w tym kierunku, 
zwłaszcza na terenach podmiejskich, które 
odgrywają kluczową rolę w łączeniu 
obszarów miejskich i wiejskich oraz w 
zwiększaniu dynamiki powiązań między 
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nimi.

Or. fr

Poprawka 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) EFIS powinien priorytetowo 
traktować inwestycje w słabszych 
gospodarczo regionach dotkniętych 
wysokim bezrobociem oraz MŚP w tych 
regionach, zważywszy na ograniczony 
dostęp MŚP do finansowania, by 
zmniejszać nierówności i zagwarantować, 
że wysiłki te odniosą wyraźny skutek tam, 
gdzie są najbardziej potrzebne.

Or. es

Poprawka 93
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 
pomocy w przyciągnięciu finansowania 
rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 
inwestycje obarczone wysokim ryzykiem.
EFIS powinien pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz spółek o średniej 
kapitalizacji w całej Unii boryka się z 
poważnymi trudnościami związanymi z 
płynnością i nie otrzymuje finansowania 
rynkowego ani środków ze strony 
instytucji kredytowych, w szczególności 
jeśli chodzi o inwestycje obarczone 
wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc 
tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
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kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS.

Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek
oraz zapewnianie innych produktów 
tworzonych w związku z celami EFIS.

Or. it

Poprawka 94
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 
pomocy w przyciągnięciu finansowania 
rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 
inwestycje obarczone wysokim ryzykiem.
EFIS powinien pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS.

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 
pomocy w przyciągnięciu finansowania 
rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 
inwestycje obarczone wysokim ryzykiem.
EFIS powinien pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS. Ważne jest, aby EFIS 
uwzględniał specyficzne warunki 
inwestycyjne w państwach o mniej 
rozwiniętych rynkach finansowych.

Or. pl

Poprawka 95
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 
pomocy w przyciągnięciu finansowania 
rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 
inwestycje obarczone wysokim ryzykiem.
EFIS powinien pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS.

(12) Wiele mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji w 
całej Unii wymaga pomocy w 
przyciągnięciu finansowania rynkowego, w 
szczególności, jeśli chodzi o inwestycje 
obarczone wysokim ryzykiem. EFIS 
powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w 
przezwyciężeniu problemu braku kapitału, 
umożliwiając EBI i Europejskiemu 
Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”) 
przekazywanie bezpośrednich i pośrednich 
zastrzyków kapitału, a także udzielanie 
gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom 
pożyczek i innym produktom tworzonym 
w związku z celami EFIS.

Or. de

Poprawka 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 
pomocy w przyciągnięciu finansowania 
rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 
inwestycje obarczone wysokim ryzykiem.
EFIS powinien pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS.

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw w całej Unii wymaga 
pomocy w przyciągnięciu finansowania 
rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 
inwestycje obarczone wysokim ryzykiem.
EFIS powinien pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i przyznawanie innych produktów 
tworzonych w związku z celami EFIS.



AM\1052802PL.doc 49/118 PE551.778v01-00

PL

Or. fr

Poprawka 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 
pomocy w przyciągnięciu finansowania 
rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 
inwestycje obarczone wysokim ryzykiem.
EFIS powinien pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS.

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw
oraz spółek o średniej kapitalizacji w całej 
Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu 
finansowania rynkowego, w szczególności 
jeśli chodzi o inwestycje obarczone 
wysokim ryzykiem. EFIS musi pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS.

Or. it

Poprawka 98
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 
ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania jak 
najszybciej przyniosły oczekiwane
pozytywne skutki. Działalność EFIS w 
zakresie finansowania małych i średnich 

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 
ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania 
przyniosły w krótkim terminie pozytywne 
skutki dla przedsiębiorstw i dla 
gospodarki. Działalność EFIS w zakresie 
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przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji powinna być 
prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 
korzystać z jego doświadczeń.

finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw i spółek o średniej 
kapitalizacji musi być prowadzona za 
pośrednictwem EFI, aby korzystać z jego 
doświadczeń.

Or. it

Poprawka 99
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 
ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania jak 
najszybciej przyniosły oczekiwane 
pozytywne skutki. Działalność EFIS w 
zakresie finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji powinna być 
prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 
korzystać z jego doświadczeń.

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 
ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania jak 
najszybciej przyniosły oczekiwane 
pozytywne skutki. W związku ze 
zwiększoną odpowiedzialnością EBI i 
koniecznością uwzględnienia specyfiki 
państw członkowskich skład osobowy 
Komitetu Zarządzającego bankiem 
powinien zostać rozszerzony. Działalność 
EFIS w zakresie finansowania małych i 
średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw
o średniej kapitalizacji powinna być 
prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 
korzystać z jego doświadczeń.

Or. pl

Poprawka 100
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFIS powinien zostać utworzony w (13) EFIS powinien zostać utworzony w 
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ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania jak 
najszybciej przyniosły oczekiwane 
pozytywne skutki. Działalność EFIS w 
zakresie finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji powinna być 
prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 
korzystać z jego doświadczeń.

ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania jak 
najszybciej przyniosły oczekiwane 
pozytywne skutki. Działalność EFIS w 
zakresie finansowania 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji powinna być 
prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 
korzystać z jego doświadczeń.

Or. de

Poprawka 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 
ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania jak 
najszybciej przyniosły oczekiwane 
pozytywne skutki. Działalność EFIS w 
zakresie finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji powinna być 
prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 
korzystać z jego doświadczeń.

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 
ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania jak 
najszybciej przyniosły oczekiwane 
pozytywne skutki. Działalność EFIS w 
zakresie finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i
spółek o średniej kapitalizacji powinna być 
prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 
korzystać z jego doświadczeń.

Or. it

Poprawka 102
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym, 
wywierających bezpośredni wpływ na 
gospodarkę realną. W szczególności 
powinien być ukierunkowany na projekty, 
które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. fr

Poprawka 103
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 



AM\1052802PL.doc 53/118 PE551.778v01-00

PL

szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy,
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które tworzą 
wysokiej jakości miejsca pracy, trwały 
długoterminowy wzrost i sprzyjają
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny,
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Poprawka 104
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu jakościowych miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
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zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. pl

Poprawka 105
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które
wspierają innowacje, rozwój umiejętności,
sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości
miejsc pracy, długoterminowemu 
wzrostowi i konkurencyjności. EFIS 
powinien wykorzystywać szereg 
produktów finansowych, w tym kapitał 
własny, zadłużenie lub gwarancje, które 
najlepiej odpowiadają potrzebom 
poszczególnych projektów. Tak szeroki 
wachlarz produktów powinien sprawić, że 
EFIS będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
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nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Poprawka 106
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej europejskiej wartości 
dodanej. W szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, 
długoterminowemu sprzyjającemu 
włączeniu wzrostowi i konkurencyjności
oraz włączeniu społecznemu. EFIS 
powinien wykorzystywać szereg 
produktów finansowych, w tym kapitał 
własny, zadłużenie lub gwarancje, które 
najlepiej odpowiadają potrzebom 
poszczególnych projektów. Tak szeroki 
wachlarz produktów powinien sprawić, że 
EFIS będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
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jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Poprawka 107
Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy,
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, ze szczególnym 
naciskiem na młodzież i długoterminowe 
zatrudnienie, długoterminowemu 
wzrostowi i konkurencyjności. EFIS 
powinien wykorzystywać szereg 
produktów finansowych, w tym kapitał 
własny, zadłużenie lub gwarancje, które 
najlepiej odpowiadają potrzebom 
poszczególnych projektów. Tak szeroki 
wachlarz produktów powinien sprawić, że 
EFIS będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 



AM\1052802PL.doc 57/118 PE551.778v01-00

PL

wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Poprawka 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi,
konkurencyjności oraz włączeniu 
społecznemu. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en
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Poprawka 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, 
długoterminowemu i trwałemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Poprawka 110
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy 
powiązanych z prawami pracowniczymi 
oraz nowego systemu zabezpieczenia 
społecznego, zatrudnienia i kształcenia, a 
także edukacji, innowacyjności i 
badaniom, zrównoważonemu i 
długoterminowemu wzrostowi, a ponadto 
zmierzają do wyeliminowania 
nierówności, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, które dotykają części 
regionów europejskich. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystania środków publicznych. W 
żadnym przypadku finansowanie z EFIS 
nie może dotyczyć inwestycji 
zaplanowanych już przez sektor prywatny.
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. fr
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Poprawka 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów.  Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu
zapewnienia jak najskuteczniejszego 
strategicznego wykorzystanie środków 
publicznych. Wymóg zgodności z 
zasadami pomocy państwa powinien 
przyczynić się do takiego skutecznego i 
strategicznego wykorzystania środków 
publicznych.

(14) EFIS musi skupić się na projektach o 
dużej wartości dodanej pod względem 
społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi
sprzyjającemu włączeniu społecznemu, 
konkurencyjności i włączeniu 
społecznemu. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku.

Or. it

Poprawka 112
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 a) Wpływ EFIS na zatrudnienie 
powinien być systematycznie 
monitorowany i w jeszcze większym 
stopniu promowany, zwłaszcza z myślą o 
osiągnięciu długofalowych celów 
społecznych w postaci trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia. Powinien także 
zapewnić sprawiedliwy podział zysków z 
inwestycji wśród inwestorów i 
pracowników. W tym celu Komisja włączy 
do wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu dołączonego do komunikatu 
Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego szczegółową ocenę 
bezpośredniego wpływu inwestycji 
finansowanych z EFIS na tworzenie 
zatrudnienia, a także analizę skutków 
ubocznych takich inwestycji dla 
zatrudnienia w Europie.

Or. en

Poprawka 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 a) Wpływ EFIS na zatrudnienie, 
edukację i ograniczenie ubóstwa powinien 
być systematycznie monitorowany i w 
jeszcze większym stopniu promowany, 
zwłaszcza z myślą o osiągnięciu 
długofalowych celów społecznych w 
postaci trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz włączenia społecznego.
Powinien także zapewnić sprawiedliwy 
podział zysków z inwestycji wśród 
inwestorów i pracowników.
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Poprawka 114
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 a) Wpływ EFIS na zatrudnienie, 
edukację i ograniczenie ubóstwa powinien 
być systematycznie monitorowany i w 
jeszcze większym stopniu promowany, 
zwłaszcza z myślą o osiągnięciu 
długofalowych celów społecznych w 
postaci trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz włączenia społecznego.
Powinien także zapewnić sprawiedliwy 
podział zysków z inwestycji wśród 
inwestorów i pracowników.

Or. en

Poprawka 115
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przy wyborze projektów 
inwestycyjnych EFIS powinien sprawdzić, 
czy miejsca pracy związane z tymi 
projektami lub dzięki nim powstające 
zapewniają utrzymanie na minimalnym 
poziomie.

Or. de
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Poprawka 116
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 a) Wpływ EFIS na zatrudnienie 
powinien być systematycznie 
monitorowany i w jeszcze większym 
stopniu promowany, zwłaszcza z myślą o 
osiągnięciu długofalowych celów 
społecznych w postaci trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia, dzięki czemu 
zarówno inwestorzy, jak i pracownicy
odniosą korzyści z EFIS.

Or. en

Poprawka 117
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 a) Wpływ EFIS na zatrudnienie 
powinien być systematycznie 
monitorowany, zwłaszcza z myślą o 
określeniu wymiernych korzyści 
społecznych w postaci trwałego 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 118
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 b) EFIS powinien być także 
ukierunkowany na inwestycje społeczne, 
zwłaszcza w kapitał ludzki, usługi 
społeczne i infrastrukturę, jako siły 
napędowe konkurencyjności 
gospodarczej, włączenia społecznego i 
równouprawnienia płci. Bez większych 
inwestycji społecznych rozwój 
przemysłowy i gospodarczy zostanie 
zatrzymany i ucierpi przyszły dobrobyt 
Europy i konkurencyjność.

Or. en

Poprawka 119
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii,
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien 
być wykorzystywany wyłącznie w 
sytuacjach, w których niemożliwe jest
skorzystanie z innych źródeł finansowania 
na rozsądnych warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, aby 
zapewnić wartość dodaną względem 
obecnych działań. EFIS powinien 
finansować działania w całej Unii,
wspierając przede wszystkim państwa ze 
strefy euro, które zostały najbardziej 
dotknięte kryzysem finansowym.

Or. it

Poprawka 120
Csaba Sógor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

(15) EFIS powinien uzupełniać inne 
istniejące już instrumenty finansowe UE, 
ale powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

Or. en

Poprawka 121
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym, regionach, w 
których zanikł przemysł, i obszarach o 
najmniej korzystnych wskaźnikach 
społecznych. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.
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Or. fr

Poprawka 122
Enrique Calvet Chambon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym, a starania te 
powinny być zdwojone na tych obszarach 
w Europie, na których występuje wysoki 
poziom bezrobocia. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

Or. es

Uzasadnienie

Ponieważ tworzenie miejsc pracy powinny być jednym z priorytetowych celów EFIS, wydaje 
się, że EFIS powinien priorytetowo traktować finansowanie projektów na tych obszarach w 
Europie, na których występuje wysoki poziom bezrobocia. Poprawa wskaźników zatrudnienia 
w państwach członkowskich odbije się bardzo pozytywnie na gospodarce Unii.

Poprawka 123
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na (15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
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projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, zwłaszcza w tych
państwach, które zostały najbardziej 
dotknięte kryzysem gospodarczym i
finansowym, uwzględniając także fakt, że 
z powodu wyższego ryzyka inwestycyjnego 
mogą one zaoferować inwestorom większe 
zyski, a jednocześnie maksymalizować 
pozytywny wpływ w tych krajach.  EFIS 
powinien być wykorzystywany wyłącznie 
w sytuacjach, w których niemożliwe jest 
skorzystanie z innych źródeł finansowania
na rozsądnych warunkach.

Or. en

Poprawka 124
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, zwłaszcza w 
państwach, które zostały najbardziej 
dotknięte kryzysem finansowym. EFIS 
powinien być wykorzystywany wyłącznie 
w sytuacjach, w których niemożliwe jest 
skorzystanie z innych źródeł finansowania 
na rozsądnych warunkach. W 
szczególności powinien dążyć do 
zapewniania finansowania rentownym 
projektom o dużym potencjale tworzenia 
zatrudnienia lub przynoszącym inne 
korzyści społeczno-gospodarcze, aby 
zwiększyć ich atrakcyjność w oczach 
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inwestorów prywatnych.

Or. en

Poprawka 125
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty, do których trudniej przyciągnąć 
prywatny kapitał niż do istniejących 
instrumentów EBI i Unii w ramach 
zapewniania wartości dodanej. EFIS 
powinien finansować działania w całej 
Unii, zwłaszcza w państwach o wysokiej 
stopie bezrobocia lub poziomie ubóstwa.
EFIS powinien być wykorzystywany 
wyłącznie w sytuacjach, w których 
niemożliwe jest skorzystanie z innych 
źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

Or. en

Poprawka 126
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o bardzo dużym potencjale 
tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości 
oraz na projekty o wyższym profilu ryzyka 
i zysku niż istniejące instrumenty EBI i 
Unii, dzięki czemu będzie uzupełniać 
obecne działania. EFIS powinien 



AM\1052802PL.doc 69/118 PE551.778v01-00

PL

kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

finansować działania w całej Unii, w tym 
w państwach, które zostały najbardziej 
dotknięte kryzysem finansowym. EFIS 
powinien być wykorzystywany wyłącznie 
w sytuacjach, w których niemożliwe jest 
skorzystanie z innych źródeł finansowania 
na rozsądnych warunkach.

Or. de

Poprawka 127
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka niż 
istniejące instrumenty EBI i Unii, które 
przynoszą zyski w dłuższej perspektywie i 
są istotne z punktu widzenia spójnego 
rozwoju społeczno- gospodarczego państw 
członkowskich w ramach Unii 
Europejskiej. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, zwracając 
szczególną uwagę na państwa, które są 
szczególnie dotknięte bezrobociem i 
których poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego jest poniżej średniej 
europejskiej. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

Or. pl

Poprawka 128
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, szczególnie w 
państwach, które zostały najbardziej 
dotknięte kryzysem finansowym. EFIS 
powinien być wykorzystywany wyłącznie 
w sytuacjach, w których niemożliwe jest 
skorzystanie z innych źródeł finansowania 
na rozsądnych warunkach.

Or. en

Poprawka 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii,
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych
warunkach.

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, aby 
zapewnić wartość dodaną względem 
obecnych działań. EFIS powinien 
finansować działania w całej Unii, w
szczególności w państwach, które zostały 
najbardziej dotknięte kryzysem 
finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na korzystnych
warunkach.

Or. it
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Poprawka 130
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

(16) EFIS musi być ukierunkowany na
konkretne inwestycje rentowne 
gospodarczo i technicznie wykonalne, 
które mogą być obarczone pewnym 
ryzykiem, ale jednocześnie spełniają 
szczególne wymogi finansowania przez 
EFIS.

Or. it

Poprawka 131
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne po otrzymaniu 
wsparcia z EFIS i które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

Or. en

Poprawka 132
Terry Reintke, Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne społecznie,
gospodarczo i technicznie wykonalne oraz
tworzące wartość dodaną, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS. Należy zatem 
okreslić jasne zasady, kryteria i warunki 
uzyskania wsparcia z EFIS.

Or. en

Poprawka 133
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo, 
związane z polityką zatrudnienia i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

Or. de

Poprawka 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, spójne z 
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obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

priorytetami społecznymi UE, zwłaszcza 
jeśli chodzi o ograniczanie wykluczenia 
społecznego i ubóstwa, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

Or. en

Poprawka 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, mające znaczny 
potencjał tworzenia miejsc pracy. Poziom 
ryzyka związany z tymi inwestycjami 
powinien być odpowiedni z punktu 
widzenia osiągania celów funduszu, 
zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie miejsc 
pracy, a ponadto zawsze należy spełniać 
szczególne wymogi finansowania przez 
EFIS.

Or. es

Uzasadnienie

Inwestycje muszą być nie tylko rentowne, ale również mieć istotny potencjał tworzenia miejsc 
pracy. Określenie poziomu ryzyka inwestycji słowem „odpowiedni” jest stwierdzeniem bardzo 
niejasnym, dlatego lepiej powiązać poziom ryzyka z celami, jakie ma osiągać EFIS, zwłaszcza 
jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy.

Poprawka 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne pod względem 
gospodarczym, społecznym i
środowiskowym oraz technicznie 
wykonalne, które choć spełniają 
szczególne wymogi finansowania przez 
EFIS, mogą być również obarczone 
wysokim ryzykiem.

Or. it

Poprawka 137
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16 a) EFIS powinien należycie 
uwzględniać sytuację na rynku pracy w 
różnych państwach członkowskich i 
regionach UE oraz uwzględniać podczas 
oceny potencjalne osiągalne i 
zwiększające zatrudnienie efekty.

Or. en

Poprawka 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Rada kierownicza EFIS powinna 
określać politykę dotyczącą inwestowania 
w projekty oraz profil ryzyka. Ponieważ od 
tej polityki będzie zależeć wybór 
projektów, należy włączyć Parlament 
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Europejski w ustalanie kryteriów.

Or. es

Uzasadnienie

Rada kierownicza ma do odegrania w EFIS szczególną rolę, jaką jest określanie polityki 
inwestycyjnej oraz kryteriów doboru projektów. Parlament Europejski musi uczestniczyć w 
określaniu tych kryteriów.

Poprawka 139
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16 a) Naczelną zasadą EFIS powinna 
być orientacja na wyniki, a nie wyłącznie 
na wkład; sukces EFIS powinien się 
opierać na ocenie realnego wzrostu, 
zatrudnienia i stymulowaniu gospodarek 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) EFIS powinien skupiać się raczej 
na tworzeniu nowych inwestycji w 
dziedzinach, którymi inwestorzy są 
zainteresowani w ograniczonym stopniu, a 
nie na zastępowaniu inwestycji, które 
należałoby przeprowadzić gdzie indziej 
(efekt wypierania), czy na wysoce 
rentownych inwestycjach, które 
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przeprowadzono by tak czy inaczej (efekt 
bezproduktywności). Należy wspierać 
inwestycje społeczne, które nie tylko są 
rentowne pod względem finansowym, ale 
też przynoszą pozytywne skutki społeczne, 
np. inwestycje w kapitał ludzi czy 
inwestycje o dużym wpływie na tworzenie 
miejsc pracy lub ograniczanie ubóstwa.

Or. es

Poprawka 141
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.
Przynajmniej jeden z członków komitetu 
powinien być specjalistą w zakresie 
polityki społecznej i rynku pracy, tak aby 
był odpowiedzialny za ocenę społecznych 
skutków przedkładanych projektów.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

Or. en
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Poprawka 142
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami
inwestycyjnymi i makroekonomią.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

Or. en

Poprawka 143
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić eksperci posiadający dużą 
wiedzę i doświadczenie w dziedzinach 
związanych z projektami jak również 
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Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

znający specyfikę państw członkowskich 
szczególnie tych dotkniętych 
kryzysem. Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS 
jak rowniez przed parlamentem 
europejskim, których rolą powinno być 
nadzorowanie realizacji celów EFIS. Prace 
komitetu inwestycyjnego powinny być 
monitorowane przez parlament 
europejski. Aby odpowiednio korzystać z 
doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać 
finansowanie EFI, aby umożliwić mu 
wspieranie projektów w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

Or. pl

Poprawka 144
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami, a 
także doświadczenie w sprawach 
społecznych. Komitet inwestycyjny 
powinien odpowiadać przed radą 
kierowniczą EFIS, której rolą powinno być 
nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby 
odpowiednio korzystać z doświadczenia 
EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie 
EFI, aby umożliwić mu wspieranie 
projektów w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. fr
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Poprawka 145
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami 
inwestycyjnymi. Komitet inwestycyjny 
powinien odpowiadać przed radą 
kierowniczą EFIS, której rolą powinno być 
nadzorowanie realizacji celów EFIS. Te 
dwa organy powinny także, na 
odpowiednim dla nich poziomie, wspierać 
rozwój platform inwestycyjnych. Aby 
odpowiednio korzystać z doświadczenia 
EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie 
EFI, aby umożliwić mu wspieranie 
projektów w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji.

Or. en

Poprawka 146
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 

(17) Wszystkie decyzje o wykorzystaniu 
środków z EFIS powinien podejmować
komitet inwestycyjny. W skład komitetu 
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podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

inwestycyjnego powinni wchodzić 
niezależni eksperci posiadający dużą 
wiedzę i doświadczenie w dziedzinach 
związanych z projektami inwestycyjnymi 
oraz udokumentowane doświadczenie w 
zakresie jednego z 5 celów głównych 
strategii „Europa 2020”. Komitet 
inwestycyjny powinien nawiązać 
partnerstwo z odpowiednimi krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi władzami, 
partnerami gospodarczymi i społecznymi 
oraz odpowiednimi organami 
reprezentującymi społeczeństwo 
obywatelskie. Celem takiego partnerstwa 
jest zagwarantowanie poszanowania 
zasady pomocniczości i proporcjonalności 
oraz zagwarantowanie poczucia 
odpowiedzialności za planowane działania 
wśród zainteresowanych stron. Komitet 
inwestycyjny powinien odpowiadać przed 
radą kierowniczą EFIS, której rolą 
powinno być nadzorowanie realizacji 
celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z 
doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać 
finansowanie EFI, aby umożliwić mu 
wspieranie projektów w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

Or. en

Poprawka 147
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
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dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

dziedzinach związanych z projektami.
Powinni być w nim reprezentowani 
również przedstawiciele partnerów 
społecznych i klasy średniej. Komitet 
inwestycyjny powinien odpowiadać przed 
radą kierowniczą EFIS, której rolą 
powinno być nadzorowanie realizacji 
celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z 
doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać 
finansowanie EFI, aby umożliwić mu 
wspieranie projektów w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

Or. de

Poprawka 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w
dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci mogący 
wskazać projekty o dużym potencjale 
rozwiązywania poważnych problemów 
społeczno-gospodarczych w Europie i 
posiadający dużą wiedzę i doświadczenie 
w dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.
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Or. es

Uzasadnienie

Eksperci wchodzący w skład komitetu inwestycyjnego powinni być nie tylko specjalistami w 
dziedzinach objętych projektami, ale również mieć możliwość wskazania projektów o dużym 
potencjale rozwiązywania istniejących poważnych problemów społeczno-gospodarczych.

Poprawka 149
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami
inwestycyjnymi, a także przedstawiciele 
organów publicznych i partnerów 
społecznych. Komitet inwestycyjny 
powinien odpowiadać przed radą 
kierowniczą EFIS, której rolą powinno być 
nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby 
odpowiednio korzystać z doświadczenia 
EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie 
EFI, aby umożliwić mu wspieranie 
projektów w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji.

Or. en

Poprawka 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować z zachowaniem przejrzystości
komitet inwestycyjny. W skład komitetu 
inwestycyjnego muszą wchodzić 
niezależni eksperci, odpowiednio 
wyłonieni zgodnie z zasadą rozliczalności,
posiadający dużą wiedzę i doświadczenie 
w dziedzinach związanych z projektami.
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw
oraz spółek o średniej kapitalizacji.

Or. it

Poprawka 151
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17 a) Ekspertów komitetu inwestycyjnego 
powinien zatwierdzać Parlament 
Europejski, aby zwiększyć demokratyczne 
rządy i odpowiedzialność komitetu 
inwestycyjnego.

Or. en
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Poprawka 152
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17 b) Aby zapewnić realizację mandatu 
nowej Komisji do komitetu inwestycyjnego 
należy mianować co najmniej jednego 
eksperta, który jest specjalistą od polityki 
socjalnej. Powinno to prowadzić do 
wybierania projektów, które są spójne z 
priorytetami z zakresu polityki społecznej 
UE, w tym dotyczącymi ograniczenia 
ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Or. en

Poprawka 153
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 
inwestycji, Unia powinna udzielić 
gwarancji w wysokości 16 000 000 000 
EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 
portfela powinna mieć określony górny 
limit zależny od typu instrumentu, np. 
dług, kapitał własny lub gwarancja, który 
powinien być wyrażony jako procent 
wolumenu portfela zobowiązań 
pozostających do spłaty. Szacuje się, że 
dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 
000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, 
pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 
800 000 000 EUR dodatkowych środków 
na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 
60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 
powinna wygenerować w Unii łącznie 315 

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 
inwestycji, Unia powinna udzielić 
gwarancji w wysokości minimum 16 000 
000 000 EUR. Gwarancja udzielana na 
poziomie portfela powinna mieć określony 
górny limit zależny od typu instrumentu, 
np. dług, kapitał własny lub gwarancja, 
który powinien być wyrażony jako procent 
wolumenu portfela zobowiązań 
pozostających do spłaty. Szacuje się, że 
dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 
000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, 
pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 
800 000 000 EUR dodatkowych środków 
na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 
60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 
powinna wygenerować w Unii łącznie 315 
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000 000 000 EUR środków na inwestycje 
w latach 2015 do 2017. Gwarancje 
przypisane do projektów, które zostaną 
ukończone bez uruchomienia gwarancji, 
stają się dostępne dla nowych działań.

000 000 000 EUR środków na inwestycje 
w latach 2015 do 2017. Gwarancje 
przypisane do projektów, które zostaną 
ukończone bez uruchomienia gwarancji, 
stają się dostępne dla nowych działań.

Or. fr

Poprawka 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 
inwestycji, Unia powinna udzielić 
gwarancji w wysokości 16 000 000 000 
EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 
portfela powinna mieć określony górny 
limit zależny od typu instrumentu, np. 
dług, kapitał własny lub gwarancja, który 
powinien być wyrażony jako procent 
wolumenu portfela zobowiązań 
pozostających do spłaty. Szacuje się, że 
dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 
000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, 
pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 
800 000 000 EUR dodatkowych środków 
na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 
60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 
powinna wygenerować w Unii łącznie 315 
000 000 000 EUR środków na inwestycje 
w latach 2015 do 2017. Gwarancje 
przypisane do projektów, które zostaną 
ukończone bez uruchomienia gwarancji, 
stają się dostępne dla nowych działań.

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 
inwestycji, Unia powinna udzielić 
gwarancji w wysokości 16 000 000 000 
EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 
portfela powinna mieć określony górny 
limit zależny od typu instrumentu, np. 
dług, kapitał własny lub gwarancja, który 
powinien być wyrażony jako procent 
wolumenu portfela zobowiązań 
pozostających do spłaty. Szacuje się, że 
dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 
000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, 
pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 
800 000 000 EUR dodatkowych środków 
na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 
60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 
powinna wygenerować w Unii łącznie 315 
000 000 000 EUR środków na inwestycje 
w latach 2015 do 2017, co uwydatnia 
charakter funduszu jako narzędzia 
interwencji w sytuacjach kryzysowych 
oraz konieczność szybkiego uzyskania 
wyników w ciągu najbliższych trzech lat. 
Gwarancje przypisane do projektów, które 
zostaną ukończone bez uruchomienia 
gwarancji, stają się dostępne dla nowych 
działań.

Or. es
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Uzasadnienie

EFIS można postrzegać na dwa różne sposoby, należy jednak poprzeć wersję, zgodnie z którą 
jest to krótkoterminowy instrument interwencji w sytuacjach kryzysowych, mający zwalczać 
problem bezrobocia, a nie być impulsem do zmian strukturalnych służących modernizacji w 
Europie.

Poprawka 155
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 
inwestycji, Unia powinna udzielić 
gwarancji w wysokości 16 000 000 000 
EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 
portfela powinna mieć określony górny 
limit zależny od typu instrumentu, np. 
dług, kapitał własny lub gwarancja, który 
powinien być wyrażony jako procent 
wolumenu portfela zobowiązań 
pozostających do spłaty. Szacuje się, że 
dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 
000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, 
pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 
800 000 000 EUR dodatkowych środków 
na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 
60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 
powinna wygenerować w Unii łącznie 315 
000 000 000 EUR środków na inwestycje 
w latach 2015 do 2017. Gwarancje 
przypisane do projektów, które zostaną 
ukończone bez uruchomienia gwarancji, 
stają się dostępne dla nowych działań.

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 
inwestycji, Unia powinna udzielić 
gwarancji w wysokości 16 000 000 000 
EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 
portfela powinna mieć określony górny 
limit zależny od typu instrumentu, np. 
dług, kapitał własny lub gwarancja, który 
powinien być wyrażony jako procent 
wolumenu portfela zobowiązań 
pozostających do spłaty. Gwarancje 
przypisane do projektów, które zostaną 
ukończone bez uruchomienia gwarancji, 
stają się dostępne dla nowych działań.

Or. en

Poprawka 156
Jérôme Lavrilleux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, podmioty 
sektora prywatnego oraz, za zgodą 
istniejących uczestników, podmioty spoza 
Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS.

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe i inwestycyjne lub agencje 
publiczne będące własnością państw 
członkowskich lub przez nie kontrolowane, 
podmioty sektora prywatnego oraz, za 
zgodą istniejących uczestników, podmioty 
spoza Unii. Podmioty trzecie mogą 
przekazywać środki bezpośrednio do EFIS 
i uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS.

Or. fr

Poprawka 157
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, podmioty 
sektora prywatnego oraz, za zgodą 
istniejących uczestników, podmioty spoza 
Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS.

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub instytucji regionalnych lub przez nie 
kontrolowane, podmioty sektora 
prywatnego oraz, za zgodą istniejących 
uczestników, podmioty spoza Unii.
Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS.
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Poprawka 158
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, podmioty 
sektora prywatnego oraz, za zgodą 
istniejących uczestników, podmioty spoza 
Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS.

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane. Podmioty 
trzecie mogą przekazywać środki 
bezpośrednio do EFIS i uczestniczyć w 
strukturze zarządzającej EFIS.

Or. en

Poprawka 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, podmioty 

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, podmioty 
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sektora prywatnego oraz, za zgodą 
istniejących uczestników, podmioty spoza 
Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS.

sektora prywatnego oraz, za zgodą 
istniejących uczestników, podmioty spoza 
Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS, przy czym w procesie decyzyjnym 
oraz przy określaniu polityki i strategii 
zawsze należy chronić ogólne interesy 
europejskie.

Or. es

Uzasadnienie

W procesie decyzyjnym należy chronić interesy europejskie.

Poprawka 160
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 
umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, podmioty
sektora prywatnego oraz, za zgodą 
istniejących uczestników, podmioty spoza 
Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS.

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla państw członkowskich,
krajowych banków prorozwojowych lub 
agencji publicznych będących własnością 
państw członkowskich lub przez nie 
kontrolowanych, co umożliwi dalsze 
zwiększenie jego zasobów. Te podmioty 
trzecie mogą przekazywać środki 
bezpośrednio do EFIS i uczestniczyć w 
strukturze zarządzającej EFIS.

Or. en

Poprawka 161
Monika Vana, Terry Reintke
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20 a) Wkłady finansowe państw 
członkowskich w EFIS, w tym ewentualny 
udział w platformach inwestycyjnych, nie 
powinny być brane pod uwagę przez 
Komisję podczas definiowania korekty 
budżetowej w ramach funkcji 
odstraszającej lub zapobiegawczej paktu 
stabilności i wzrostu. W przypadku 
przekroczenia wartości odniesienia dla 
deficytu Komisja nie powinna wszczynać 
procedury nadmiernego deficytu.
Podobnie nie powinno się wszczynać 
procedury przy okazji oceny przekroczenia 
wartości odniesienia dla zadłużenia, jeśli 
jest ono spowodowane wyłącznie wkładem 
w EFIS.

Or. en

Poprawka 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Pod warunkiem spełnienia 
wszystkich kryteriów kwalifikowalności 
państwa członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE.
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS.

skreślony
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Or. it

Poprawka 163
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE.
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS.

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności, w tym 
przestrzegania zasad pomocy państwa i
pułapów finansowania, państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE.
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS.

Or. en

Poprawka 164
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE.
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE, po 
uprzednim zasięgnięciu opinii partnerów 
społecznych i władz publicznych na 
szczeblu lokalnym i regionalnym.
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którymi zajmuje się EFIS.

Or. en

Poprawka 165
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE.
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS.

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie, tam gdzie stosowne, mogą 
korzystać z europejskich funduszy na rzecz 
inwestycji strukturalnych, aby wnieść 
wkład w finansowanie kwalifikowalnych 
projektów wspieranych przez gwarancję 
UE. Elastyczność zaproponowanego 
podejścia powinna zwiększyć potencjał 
przyciągania inwestorów w obszarach 
inwestycji, którymi zajmuje się EFIS.
EFIS nie może być wykorzystywany do 
współfinansowania projektów 
kwalifikujących się do finansowania w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 166
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 
infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 
przez EFIS powinny być zgodne z 
zasadami pomocy państwa. W związku z 

(22) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 
infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 
przez EFIS powinny być zgodne z 
zasadami pomocy państwa. W związku z 
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tym Komisja ogłosiła, że sformułuje 
podstawowe warunki na potrzeby oceny 
pod względem zgodności z zasadami 
pomocy państwa, które spełniać będzie 
musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 
do otrzymania finansowania w ramach 
EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 
projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 
EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie 
poddawane uproszczonej i przyspieszonej 
analizie pod względem zgodności z 
zasadami pomocy państwa, w której 
jedynym dodatkowym elementem oceny 
Komisji będzie proporcjonalność pomocy 
publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Komisja zapowiedziała 
również, że zapewni dalsze wytyczne w 
odniesieniu do tych podstawowych 
warunków, w dążeniu do zagwarantowania 
efektywnego wykorzystania zasobów 
publicznych.

tym Komisja ogłosiła, że sformułuje 
podstawowe warunki na potrzeby oceny 
pod względem zgodności z zasadami 
pomocy państwa, które spełniać będzie 
musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 
do otrzymania finansowania w ramach 
EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 
projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 
EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie 
poddawane uproszczonej i przyspieszonej 
analizie pod względem zgodności z 
zasadami pomocy państwa, w której 
jedynym dodatkowym elementem oceny 
Komisji będzie proporcjonalność pomocy 
publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty), w tym także w 
przypadkach gdy projekty wspierane z 
EFIS otrzymują dofinansowanie z 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności. Komisja zapowiedziała 
również, że zapewni dalsze wytyczne w 
odniesieniu do tych podstawowych 
warunków, w dążeniu do zagwarantowania
efektywnego wykorzystania zasobów 
publicznych.

Or. en

Poprawka 167
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 
infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 
przez EFIS powinny być zgodne z 
zasadami pomocy państwa. W związku z 
tym Komisja ogłosiła, że sformułuje 
podstawowe warunki na potrzeby oceny 
pod względem zgodności z zasadami 
pomocy państwa, które spełniać będzie 
musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 

(22) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 
infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 
przez EFIS powinny być zgodne z 
zasadami pomocy państwa. W związku z 
tym Komisja ogłosiła, że sformułuje 
podstawowe warunki na potrzeby oceny 
pod względem zgodności z zasadami 
pomocy państwa, które spełniać będzie 
musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 



PE551.778v01-00 94/118 AM\1052802PL.doc

PL

do otrzymania finansowania w ramach 
EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 
projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 
EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie 
poddawane uproszczonej i przyspieszonej 
analizie pod względem zgodności z 
zasadami pomocy państwa, w której 
jedynym dodatkowym elementem oceny 
Komisji będzie proporcjonalność pomocy 
publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Komisja zapowiedziała 
również, że zapewni dalsze wytyczne w 
odniesieniu do tych podstawowych 
warunków, w dążeniu do zagwarantowania 
efektywnego wykorzystania zasobów 
publicznych.

do otrzymania finansowania w ramach 
EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 
projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 
EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie 
poddawane uproszczonej i przyspieszonej 
analizie pod względem zgodności z 
zasadami pomocy państwa, w której 
jedynym dodatkowym elementem oceny 
Komisji będzie proporcjonalność pomocy 
publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Zmiany te powinny 
uwzględniać różnice w możliwościach 
budżetowych państw członkowskich przy 
stosowaniu pomocy publicznej. Komisja 
zapowiedziała również, że zapewni dalsze 
wytyczne w odniesieniu do tych 
podstawowych warunków, w dążeniu do 
zagwarantowania efektywnego 
wykorzystania zasobów publicznych.

Or. pl

Poprawka 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 
infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 
przez EFIS powinny być zgodne z 
zasadami pomocy państwa. W związku z 
tym Komisja ogłosiła, że sformułuje 
podstawowe warunki na potrzeby oceny 
pod względem zgodności z zasadami 
pomocy państwa, które spełniać będzie 
musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 
do otrzymania finansowania w ramach 
EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 
projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 
EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie 
poddawane uproszczonej i przyspieszonej 
analizie pod względem zgodności z 

(22) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 
infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 
przez EFIS muszą być zgodne z zasadami 
pomocy państwa. W związku z tym 
Komisja ogłosiła, że sformułuje 
podstawowe warunki na potrzeby oceny 
pod względem zgodności z zasadami 
pomocy państwa, które spełniać będzie 
musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 
do otrzymania finansowania w ramach 
EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 
projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 
EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie
krajowe będzie poddawane uproszczonej i 
przyspieszonej analizie pod względem 
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zasadami pomocy państwa, w której 
jedynym dodatkowym elementem oceny 
Komisji będzie proporcjonalność pomocy 
publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Komisja zapowiedziała 
również, że zapewni dalsze wytyczne w 
odniesieniu do tych podstawowych 
warunków, w dążeniu do zagwarantowania 
efektywnego wykorzystania zasobów 
publicznych.

zgodności z zasadami pomocy państwa, w 
której jedynym dodatkowym elementem 
oceny Komisji będzie proporcjonalność 
pomocy publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Komisja zapowiedziała 
również, że zapewni dalsze wytyczne w 
odniesieniu do tych podstawowych 
warunków, w dążeniu do zagwarantowania 
efektywnego wykorzystania zasobów 
publicznych.

Or. it

Poprawka 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W związku z koniecznością podjęcia 
w Unii natychmiastowych działań istnieje 
możliwość, że EBI i EFI sfinansują w 2015 
r., przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, dodatkowe projekty, 
wykraczające poza zwykły profil ich 
działalności. Aby zmaksymalizować 
pozytywne skutki środków przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu, takie 
dodatkowe projekty powinny zostać objęte 
gwarancją UE pod warunkiem, że spełniają 
podstawowe kryteria określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

(23) W związku z koniecznością podjęcia 
w Unii natychmiastowych działań istnieje 
możliwość, że EBI i EFI sfinansują w 2015 
r., przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, dodatkowe projekty, 
wykraczające poza zwykły profil ich 
działalności. Aby zmaksymalizować 
pozytywne skutki środków przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu, takie 
dodatkowe projekty muszą zostać objęte 
gwarancją UE, pod warunkiem że spełniają 
podstawowe kryteria określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. it

Poprawka 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Działania EBI w zakresie
finansowania i inwestycji wspierane przez 
EFIS powinny być zarządzane zgodnie z 
własnymi przepisami i procedurami EBI, 
które obejmują odpowiednie środki 
kontrolne i środki podejmowane w celu 
zapobieżenia uchylaniu się od 
opodatkowania, a także z odpowiednimi 
przepisami i procedurami dotyczącymi 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) i 
Trybunału Obrachunkowego, w tym z 
umową trójstronną między Komisją 
Europejską, Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym oraz Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym.

(24) Działania EBI z zakresu finansowania 
i inwestycji wspierane przez EFIS muszą
być zarządzane zgodnie z własnymi 
przepisami i procedurami EBI, które
muszą być przejrzyste i ogólnie przyjęte, w
tym z odpowiednimi i rzetelnymi środkami 
kontrolnymi i środkami podejmowanymi 
w celu zapobieżenia uchylaniu się od 
opodatkowania, a także z odpowiednimi 
przepisami i procedurami dotyczącymi 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) i 
Trybunału Obrachunkowego, w tym z 
umową trójstronną między Komisją 
Europejską, Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym oraz Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym.

Or. it

Poprawka 171
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) EBI powinien regularnie 
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków oraz 
określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Oceny 
takie powinny przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności.

(25) EBI powinien regularnie 
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków
gospodarczych i społecznych oraz 
określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Oceny 
takie powinny przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności.

Or. en
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Poprawka 172
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) EBI powinien regularnie 
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków oraz 
określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Oceny 
takie powinny przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności.

(25) EBI powinien regularnie 
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków oraz 
określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Oceny 
takie powinny przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności. W regularnych odstępach 
powinny być przekazywane Parlamentowi
Europejskiemu w formie sprawozdań do 
zaopiniowania.

Or. fr

Poprawka 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) EBI powinien regularnie 
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków oraz 
określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Oceny 
takie powinny przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności.

(25) EBI powinien regularnie 
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków, zwłaszcza 
jeśli chodzi o skutki społeczno-
gospodarcze, ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia miejsc pracy,
oraz w celu określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Oceny 
takie powinny przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy oceniać wpływ działań wspieranych przez EFIS, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie 
miejsc pracy.

Poprawka 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) EBI powinien regularnie
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków oraz 
określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Oceny
takie powinny przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności.

(25) EBI musi w wyznaczonych 
regularnych odstępach czasu
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków oraz 
określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Takie
oceny muszą zostać udostępnione 
publicznie i przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności.

Or. it

Poprawka 175
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
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tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
terytorium Unii.

tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
terytorium Unii. Dla zwiększenia 
dostępności i efektywności 
doradztwa ECDI powinien tworzyć swoje 
oddziały w państwach członkowskich.
Doradztwem ECDI powinny być też objęte 
metody rozwoju lokalnego rynku 
finansowego.

Or. pl

Poprawka 176
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 177
Patrick Le Hyaric
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien
wspomagać tworzenie i przygotowanie 
projektów w całej Unii. ECDI powinien
stanowić punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie pomocy technicznej związanej z 
inwestycjami na terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i instytucji
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi, 
ekspertów ds. polityki socjalnej i 
zatrudnienia, a także przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, powinno
wspomagać tworzenie i przygotowanie 
projektów w całej Unii. ECDI powinno
stanowić punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie pomocy technicznej związanej z 
inwestycjami na terytorium Unii.

Or. fr

Poprawka 178
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
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terytorium Unii. terytorium Unii. ECDI powinien wspierać 
rozwój geograficznych i tematycznych 
platform inwestycyjnych, w ramach 
których współpracują współinwestorzy, 
władze publiczne, eksperci, instytucje 
oświatowe, szkoleniowe i badawcze oraz 
inne odpowiednie podmioty na szczeblu 
UE, krajowym i regionalnym, aby 
promować innowacje, rozwój umiejętności 
i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy 
w kluczowych obszarach, w których 
inwestycje są najbardziej potrzebne.

Or. en

Poprawka 179
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi oraz klasy średniej, 
powinien wspomagać tworzenie i 
przygotowanie projektów w całej Unii.
ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi klasy średniej oraz 
w zakresie pomocy technicznej związanej z 
inwestycjami na terytorium Unii.

Or. de

Poprawka 180
Paloma López Bermejo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych, partnerów społecznych i 
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien 
wspomagać tworzenie i przygotowanie 
projektów w całej Unii. ECDI powinien 
stanowić punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie pomocy technicznej związanej z 
inwestycjami na terytorium Unii.

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS
niezbędne jest utworzenie Europejskiego
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
(„ECDI”). ECDI, korzystając z 
doświadczenia Komisji, EBI, krajowych 
banków prorozwojowych i instytucji
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien 
wspomagać tworzenie i przygotowanie 
projektów w całej Unii. ECDI powinien 
stanowić punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie pomocy technicznej związanej z 
inwestycjami na terytorium Unii. ECDI 
musi przestrzegać zasady przejrzystości i 
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niezależności.

Or. it

Poprawka 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Fundusz gwarancyjny ma stanowić 
bufor płynności dla budżetu Unii w 
stosunku do strat poniesionych przez EFIS 
w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych 
celów. Dotychczasowe doświadczenie 
wskazuje, że w przypadku tego typu 
inwestycji, jakie mają być wspierane przez 
EFIS, odpowiedni będzie 50 % stosunek 
płatności z budżetu Unii do płatności z 
tytułu całkowitych zobowiązań 
gwarancyjnych Unii. W celu częściowego 
sfinansowania wkładu pochodzącego z 
budżetu Unii należy zmniejszyć pule 
dwóch programów:

(28) Fundusz gwarancyjny ma stanowić 
bufor płynności dla budżetu Unii w 
stosunku do strat poniesionych przez EFIS 
w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych 
celów.

Or. it

Poprawka 183
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) „Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, 
oraz instrumentu „Łącząc Europę” 

skreślony
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ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem.
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

__________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 104).
3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129).

Or. en
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Poprawka 184
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) „Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, 
oraz instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem.
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

skreślony

__________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 104).
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3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Poprawka 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) „Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, 
oraz instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem.
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 

skreślony
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zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

__________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 104).
3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129).

Or. it

Poprawka 186
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) „Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1291/20132, oraz 
instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 

(29) „Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1291/20132, oraz 
instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
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to możliwe tylko za ich pośrednictwem.
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i instrumentu 
„Łącząc Europę”. Należy zatem 
przekierować do EFIS część środków 
finansowych przewidzianych obecnie dla 
tych programów.

to możliwe tylko za ich pośrednictwem.
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i instrumentu 
„Łącząc Europę”. Należy zatem 
przekierować do EFIS część środków 
finansowych przewidzianych obecnie dla 
tych programów, jednak bez szkody dla ich 
pierwotnych celów.

__________________ __________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 104).

2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 104).

3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129).

3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129).

Or. fr

Poprawka 187
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której wiele potencjalnie rentownych 
projektów nie jest finansowanych ze 
względu na brak pewności i przejrzystości.
Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 
ich istnieniu lub nie mają wystarczających 
danych, aby ocenić stopień ryzyka.
Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, powinny wspierać 
utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów na 
terytorium Unii, które nadają się do celów 
inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 
informacje na temat projektów będą 
udostępniane regularnie, a co za tym idzie 
inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 
informacje, na podstawie których będą 
mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której wiele potencjalnie rentownych 
projektów nie jest finansowanych ze 
względu na brak pewności i przejrzystości.
Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 
ich istnieniu lub nie mają wystarczających 
danych, aby ocenić stopień ryzyka.
Komisja oraz EBI, w oparciu o propozycje
państw członkowskich, powinny wspierać 
utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów na 
terytorium Unii, które nadają się do celów 
inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 
informacje na temat projektów będą 
udostępniane regularnie, a co za tym idzie 
inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 
informacje, na podstawie których będą 
mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

Or. en

Poprawka 188
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której wiele potencjalnie rentownych 
projektów nie jest finansowanych ze 
względu na brak pewności i przejrzystości.
Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 
ich istnieniu lub nie mają wystarczających 
danych, aby ocenić stopień ryzyka.
Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, powinny wspierać 
utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów na 
terytorium Unii, które nadają się do celów 
inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 
informacje na temat projektów będą 

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której wiele potencjalnie rentownych 
projektów nie jest finansowanych ze 
względu na brak pewności i przejrzystości.
Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 
ich istnieniu lub nie mają wystarczających 
danych, aby ocenić stopień ryzyka.
Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, powinny wspierać 
utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów na 
terytorium Unii, które nadają się do celów 
inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 
informacje na temat projektów będą 
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udostępniane regularnie, a co za tym idzie 
inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 
informacje, na podstawie których będą 
mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

udostępniane regularnie, a co za tym idzie 
inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne i 
przejrzyste informacje, na podstawie 
których będą mogli podejmować decyzje 
inwestycyjne.

Or. fr

Poprawka 189
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której wiele potencjalnie rentownych 
projektów nie jest finansowanych ze 
względu na brak pewności i przejrzystości.
Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 
ich istnieniu lub nie mają wystarczających 
danych, aby ocenić stopień ryzyka.
Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, powinny wspierać 
utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów na 
terytorium Unii, które nadają się do celów 
inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 
informacje na temat projektów będą 
udostępniane regularnie, a co za tym idzie 
inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 
informacje, na podstawie których będą 
mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której wiele potencjalnie rentownych 
projektów nie jest finansowanych ze 
względu na brak pewności i przejrzystości.
Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 
ich istnieniu lub nie mają wystarczających 
danych, aby ocenić stopień ryzyka.
Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, powinny wspierać 
utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów na 
terytorium Unii, które nadają się do celów 
inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 
informacje na temat projektów będą 
udostępniane regularnie, a co za tym idzie 
inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 
informacje, na podstawie których będą 
mogli podejmować decyzje inwestycyjne.
Przy tworzeniu wykazu dużą wagę 
przykłada się do zachowania centralnych 
tajemnic handlowych.

Or. de

Poprawka 190
Paloma López Bermejo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W Unii mamy do czynienia z 
sytuacją, w której wiele potencjalnie 
rentownych projektów nie jest 
finansowanych ze względu na brak 
pewności i przejrzystości. Często prywatni 
inwestorzy nie wiedzą o ich istnieniu lub 
nie mają wystarczających danych, aby 
ocenić stopień ryzyka. Komisja oraz EBI, z 
pomocą państw członkowskich, powinny 
wspierać utworzenie przejrzystego wykazu 
obecnie realizowanych i przyszłych 
projektów na terytorium Unii, które nadają 
się do celów inwestycyjnych. Dzięki temu 
wykazowi informacje na temat projektów 
będą udostępniane regularnie, a co za tym 
idzie inwestorzy będą otrzymywali 
wiarygodne informacje, na podstawie 
których będą mogli podejmować decyzje 
inwestycyjne.

(31) Komisja, Parlament Europejski oraz 
EBI, z pomocą państw członkowskich, 
powinny wspierać utworzenie 
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów na 
terytorium Unii, które nadają się do celów 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której wiele potencjalnie rentownych 
projektów nie jest finansowanych ze 
względu na brak pewności i przejrzystości.
Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o
ich istnieniu lub nie mają wystarczających 
danych, aby ocenić stopień ryzyka.
Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, powinny wspierać 
utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów na 

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której wiele potencjalnie rentownych 
projektów nie jest finansowanych ze 
względu na brak pewności i przejrzystości.
Często dzieje się tak dlatego, że prywatni 
inwestorzy nie wiedzą o istnieniu tych 
projektów lub nie mają wystarczających 
danych, aby ocenić ryzyka inwestycyjne.
Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, które dostarczają 
odpowiednich informacji na temat 
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terytorium Unii, które nadają się do celów 
inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 
informacje na temat projektów będą 
udostępniane regularnie, a co za tym idzie
inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 
informacje, na podstawie których będą 
mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

potencjalnie rentownych projektów, 
muszą wspierać utworzenie przejrzystego 
wykazu obecnie realizowanych i 
przyszłych projektów na terytorium Unii, 
które nadają się do celów inwestycyjnych.
Taki wykaz projektów musi 
zagwarantować regularne i 
ustrukturyzowane udostępnianie 
informacji na temat projektów
inwestycyjnych, tak aby inwestorzy
posiadali wiarygodne informacje, na 
podstawie których będą mogli podejmować 
decyzje inwestycyjne.

Or. it

Poprawka 192
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Państwa członkowskie również 
rozpoczęły działania na szczeblu krajowym 
w celu utworzenia i promowania takich 
wykazów projektów o znaczeniu 
krajowym. Informacje przygotowane przez 
Komisję i EBI powinny być powiązane z 
krajowymi wykazami projektów.

(32) Państwa członkowskie również 
rozpoczęły działania na szczeblu krajowym 
w celu utworzenia i promowania takich 
wykazów projektów o znaczeniu 
krajowym, w tym z punktu widzenia 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.
Informacje przygotowane przez Komisję i 
EBI powinny być powiązane z krajowymi 
wykazami projektów.

Or. en

Poprawka 193
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Państwa członkowskie również
rozpoczęły działania na szczeblu 
krajowym w celu utworzenia i promowania 
takich wykazów projektów o znaczeniu
krajowym. Informacje przygotowane przez 
Komisję i EBI powinny być powiązane z
krajowymi wykazami projektów.

(32) Państwa członkowskie i ich władze 
krajowe, regionalne i lokalne również
powinny działać w celu utworzenia i 
promowania takich wykazów projektów o 
znaczeniu europejskim. Informacje 
przygotowane przez Komisję i EBI 
powinny być powiązane z wykazami 
projektów.

Or. en

Poprawka 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Państwa członkowskie również 
rozpoczęły działania na szczeblu krajowym 
w celu utworzenia i promowania takich 
wykazów projektów o znaczeniu 
krajowym. Informacje przygotowane przez 
Komisję i EBI powinny być powiązane z 
krajowymi wykazami projektów.

(32) Państwa członkowskie również 
rozpoczęły działania na szczeblu krajowym 
w celu utworzenia i promowania takich 
wykazów projektów o znaczeniu 
krajowym. Informacje przygotowane przez 
Komisję i EBI muszą być powiązane z 
krajowymi wykazami projektów.

Or. it

Poprawka 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Niezależnie od tego, że projekty 
figurujące w wykazie mogą być 
wykorzystywane przez EBI w procesie 
wyboru projektów kwalifikujących się do 

(33) Niezależnie od tego, że projekty 
figurujące w wykazie mogą być 
wykorzystywane przez EBI w procesie
określania i wyboru projektów 
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wsparcia przez EFIS, wykaz projektów 
powinien mieć szerszy zakres w stosunku 
do projektów na całym obszarze Unii.
Zakresem tym mogą być objęte projekty, 
które nadają się do całkowitego
finansowania przez sektor prywatny lub z 
pomocą innych instrumentów dostępnych 
na poziomie europejskim lub krajowym.
EFIS powinien wspierać finansowanie i 
inwestowanie w projekty figurujące w 
wykazie projektów, ale nie powinno być 
automatycznej zależności między 
włączeniem do wykazu a dostępem do 
środków z EFIS, zaś EFIS powinien 
dysponować możliwością wyboru i 
wspierania projektów, które nie figurują 
w wykazie.

kwalifikujących się do wsparcia przez 
EFIS, wykaz projektów powinien mieć 
szerszy zakres określania projektów na 
całym obszarze Unii. EFIS musi mieć 
możliwość wspierania finansowania w 
projekty figurujące w wykazie projektów i
inwestowania w nie.

Or. it

Poprawka 196
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI 
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i wpływu EFIS.

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI 
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i wpływu gospodarczego i 
społecznego EFIS.

Or. en

Poprawka 197
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI 
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i wpływu EFIS.

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich EBI 
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i wpływu EFIS. EBI 
powinien w związku z tym przedstawić 
Parlamentowi i Radzie stosowne roczne 
sprawozdanie do zaopiniowania.

Or. fr

Poprawka 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI 
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i wpływu EFIS.

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich EBI 
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i realnego społeczno-
gospodarczego wpływu EFIS, ze 
szczególnym uwzględnieniem tworzenia 
miejsc pracy.

Or. es

Uzasadnienie

Doprecyzowano zakres okresowych informacji, jakie EBI powinien przekazywać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jak już wspomniano, należy ocenić, czy finansowane 
inwestycje przynoszą powstanie nowych miejsc pracy.

Poprawka 199
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i wpływu EFIS.

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI musi
składać regularne sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady na temat 
postępów i wpływu EFIS.

Or. it

Poprawka 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34 a) Obywatele Unii i krajowe organy 
państw członkowskich powinny być 
świadome działań finansowanych i 
funduszy przyznanych z EFIS; podkreśla 
konieczność zagwarantowania jawności i 
publicznego dostępu do dokumentów.

Or. en

Poprawka 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Aby zapewnić właściwe pokrycie 
zobowiązań gwarancyjnych UE oraz stałą 
dostępność gwarancji UE, Komisji należy 
przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(35) Aby zapewnić właściwe pokrycie 
zobowiązań gwarancyjnych UE oraz stałą 
dostępność gwarancji UE, szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
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(TFUE) w odniesieniu do dostosowania 
kwot wpłacanych z budżetu ogólnego Unii 
oraz wprowadzania odpowiednich zmian 
do załącznika I. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

ekspertów.

Or. it

Poprawka 202
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35 a) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze odnośnie do modelu, jaki 
należy stosować przedkładając informacje 
o projektach inwestycyjnych i ich wkładzie 
w realizowanie celów politycznych Unii.
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie 
inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie ze względu na 
różnice w zdolności budżetowej, natomiast 
ze względu na rozmiary tych celów 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(36) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie 
inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego 
dostępu do finansowania małym i średnim
przedsiębiorstwom, 
mikroprzedsiębiorstwom i 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 
3 000 pracowników, innowacyjnym 
podmiotom rozpoczynającym działalność 
gospodarczą i projektom wysokiego 
ryzyka, nie mogą zostać osiągnięte w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie ze względu na różnice w 
zdolności budżetowej, natomiast ze 
względu na rozmiary tych celów możliwe 
jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie 
Unii, może ona podjąć działania zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. it


