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Poprawka 204
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zawiera umowę z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w 
sprawie utworzenia Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych („EFIS”).

1. W oparciu o mandat udzielony przez 
Radę Europejską i Parlament Europejski
Komisja może zawrzeć umowę z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
(„EBI”) w sprawie utworzenia 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych („EFIS”).
Umowa jest przekazywana Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie i podawana do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 205
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie wysokiej 
jakości inwestycji w Unii w regionach o 
wysokiej stopie bezrobocia i ubóstwa oraz 
zapewnienie zwiększonego dostępu do 
finansowania przedsiębiorstwom
zatrudniającym do 1500 pracowników, w 
tym zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz 
mikroprzedsiębiorstwom, a także 
przedsiębiorstwom gospodarki społecznej i 
gospodarki solidarnej, poprzez 
zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia 
ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).
Zadaniem takich inwestycji jest 
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pobudzenie działalności gospodarczej w 
ogólnym, długoterminowym interesie UE  
w celu wsparcia celów UE 2020, w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
środowiska i spraw socjalnych. Z EFIS 
nie mogą być finansowane inwestycje, 
które mają szkodliwy wpływ na realizację 
celów określonych w części 1 TFUE lub 
na realizację celów UE 2020. Ogólnym 
celem EFIS jest promowanie i 
gwarantowanie stabilnego, sprzyjającego 
włączeniu i długotrwałego wzrostu oraz 
tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, a 
także włączenia społecznego w Unii.

Or. en

Poprawka 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji
publicznych i prywatnych w Unii oraz 
zapewnienie zwiększonego dostępu do 
finansowania przedsiębiorstwom, 
podmiotom gospodarki społecznej i 
usługodawcom zatrudniającym do 3 000 
pracowników, w tym zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom, poprzez 
zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia 
ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).
Ogólnym celem EFIS jest promowanie i 
gwarantowanie stabilnego, sprzyjającego 
włączeniu i długotrwałego wzrostu oraz 
tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, a 
także włączenia społecznego w Unii.

Or. en
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Poprawka 207
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”). Ogólnym celem EFIS jest 
promowanie i gwarantowanie stabilnego, 
sprzyjającego włączeniu i długotrwałego 
wzrostu oraz tworzenia miejsc pracy 
wysokiej jakości, a także włączenia 
społecznego w Unii.

Or. en

Poprawka 208
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i 
średnim przedsiębiorstwom, poprzez 
zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia 
ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

Or. de
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Poprawka 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii, sprzyjanie spójności społecznej i 
terytorialnej Unii oraz zapewnienie 
zwiększonego dostępu do finansowania
małym i średnim przedsiębiorstwom 
zatrudniających do 3 000 pracowników, w 
tym zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom, poprzez zwiększenie 
zdolności EBI do ponoszenia ryzyka
(„umowa w sprawie EFIS”).

Or. fr

Poprawka 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza małym 
i średnim przedsiębiorstwom, poprzez 
zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia 
ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji
publicznych i prywatnych w Unii oraz 
zapewnienie zwiększonego dostępu do 
finansowania małym i średnim 
przedsiębiorstwom,
mikroprzedsiębiorstwom oraz 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 
3 000 pracowników, innowacyjnym 
podmiotom rozpoczynającym działalność 
gospodarczą i projektom wysokiego 
ryzyka. Jednym z głównych celów EFIS 
jest wspieranie i zapewnianie 
zrównoważonego długoterminowego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy oraz włączenia społecznego 
w Unii Europejskiej.
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Poprawka 211
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”). Ogólnym celem EFIS jest 
promowanie długotrwałego wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy w Unii.

Or. en

Poprawka 212
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza małym 
i średnim przedsiębiorstwom, poprzez 
zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia 
ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, a przede wszystkim
małym i średnim przedsiębiorstwom, które 
reprezentują ponad 80 % miejsc pracy w 
Unii Europejskiej, poprzez zwiększenie 
zdolności EBI do ponoszenia ryzyka
(„umowa w sprawie EFIS”).

Or. fr
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Poprawka 213
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu pobudzenie wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 
wysokiej jakości w Unii poprzez
wspieranie inwestycji oraz zapewnienie 
zwiększonego dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

Or. en

Poprawka 214
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego i 
łatwiejszego dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

Or. hr
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Poprawka 215
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie, w tym krajowe 
banki prorozwojowe lub agencje 
publiczne będące własnością państw 
członkowskich lub przez nie 
kontrolowane, oraz podmioty sektora 
prywatnego.

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie kontrolowane przez
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 216
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie, w tym krajowe 
banki prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty 
sektora prywatnego.

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie, w tym krajowe 
banki prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane.

Or. en

Poprawka 217
Ivan Jakovčić
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie, w tym krajowe 
banki prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty 
sektora prywatnego.

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie, w tym krajowe 
banki prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, władze 
regionalne i lokalne oraz podmioty sektora 
prywatnego.

Or. hr

Poprawka 218
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie, w tym krajowe 
banki prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty 
sektora prywatnego.

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie, w tym krajowe 
banki prorozwojowe i agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane oraz instytucje 
regionalne, a także podmioty sektora 
prywatnego.

Or. fr

Poprawka 219
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwo członkowskie, które zamierza 
wnieść wkład do budżetu EFIS, otrzymuje 
gwarancję, że przekazane środki zostaną 
przeznaczone na projekty dotyczące 
terytorium tego państwa.

Or. it

Poprawka 220
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c a) warunki inwestycji zgodnie z 
mandatem udzielonym przez Parlament 
Europejski i Radę;

Or. en

Poprawka 221
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) metodę określania kwoty 
geograficznej, która w odpowiedni sposób 
odpowie na potrzeby inwestycyjne w 
państwach członkowskich o wysokiej 
stopie bezrobocia i ubóstwa lub 
najbardziej dotkniętych kryzysem 
finansowym;
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Or. en

Poprawka 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
wynagrodzenie należne Unii z tytułu 
działań wspieranych przez EFIS jest 
przekazywane po odliczeniu płatności 
związanych z uruchomieniem gwarancji 
UE, a następnie kosztów, o których mowa 
w ust. 2 akapit trzeci oraz w art. 5 ust. 3.

skreślony

Or. it

Poprawka 223
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu
wykorzystanie istniejących struktur 
doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego 
w dziedzinie finansowania projektów w 
Unii. Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu świadczenie
usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów inwestycyjnych
w regionach o wysokiej stopie bezrobocia i 
identyfikowania inwestycji o wysokim 
potencjale w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, ich przygotowania i rozwijania.
Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, zarządzania odpowiedzialnymi 
inwestycjami, wykorzystania 
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projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE.

innowacyjnych instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 224
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu 
wykorzystanie istniejących struktur 
doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego w 
dziedzinie finansowania projektów w Unii.
Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE.

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu 
wykorzystanie istniejących struktur 
doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego w 
dziedzinie finansowania projektów w Unii.
Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE. We współpracy z 
Komisją Europejską wdraża ono 
innowacyjną strategię komunikacyjną, 
aby zapoznać opinię publiczną z zasadami 
realizacji umowy w sprawie EFIS.

Or. fr
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Poprawka 225
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu 
wykorzystanie istniejących struktur 
doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego w 
dziedzinie finansowania projektów w Unii.
Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE.

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu 
wykorzystanie istniejących struktur 
doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego w 
dziedzinie finansowania projektów w Unii.
Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wspierania rozwoju platform 
inwestycyjnych, wykorzystania 
innowacyjnych instrumentów finansowych, 
partnerstw publiczno-prywatnych, 
maksymalizacji wpływu na tworzenie 
miejsc pracy oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE.

Or. en

Poprawka 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
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ramach EBI. ECDI ma na celu 
wykorzystanie istniejących struktur 
doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego w 
dziedzinie finansowania projektów w Unii.
Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE.

ramach EBI. Działalność ECDI opiera się
na zasadach przejrzystości i niezależności.
ECDI ma na celu wykorzystanie 
istniejących struktur doradczych EBI i 
Komisji na potrzeby świadczenia usług 
doradczych w zakresie identyfikowania 
projektów inwestycyjnych, ich 
przygotowania i rozwijania oraz działanie 
jako punkt kompleksowego doradztwa 
technicznego w dziedzinie finansowania 
projektów w Unii. Działalność ECDI 
obejmuje wsparcie dotyczące 
wykorzystania pomocy technicznej w 
zakresie konstruowania projektów, 
wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE.

Or. it

Poprawka 227
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 
krajowych banków prorozwojowych oraz
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi.

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI
regularnie konsultuje się z podmiotami, 
których dane inwestycje dotyczą, a także –
jeżeli to zasadne – wykorzystuje 
doświadczenie EBI, Komisji, krajowych 
banków prorozwojowych oraz instytucji
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Or. en
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Poprawka 228
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 
krajowych banków prorozwojowych oraz
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi.

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 
krajowych banków prorozwojowych,
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi oraz ekspertów w 
dziedzinie polityki społecznej i 
zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 229
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 
krajowych banków prorozwojowych oraz
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi.

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji,
partnerów społecznych, krajowych 
banków prorozwojowych oraz instytucji
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Or. en

Poprawka 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły 
do umowy w sprawie EFIS, mogą 
przekazywać swoje wkłady finansowe w 
szczególności w formie gotówkowej lub w 
formie gwarancji dopuszczalnej przez 
EBI. Inne podmioty trzecie przekazują 
swoje wkłady wyłącznie w formie 
gotówkowej.

skreślony

Or. it

Poprawka 231
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły 
do umowy w sprawie EFIS, mogą 
przekazywać swoje wkłady finansowe w 
szczególności w formie gotówkowej lub w 
formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI.
Inne podmioty trzecie przekazują swoje 
wkłady wyłącznie w formie gotówkowej.

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły 
do umowy w sprawie EFIS, mogą 
przekazywać swoje wkłady finansowe w 
szczególności w formie gotówkowej lub w 
formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI.
Inne podmioty trzecie przekazują swoje 
wkłady wyłącznie w formie gotówkowej.
Wkłady finansowe państw członkowskich, 
w tym ewentualne wkłady w platformy 
inwestycyjne, nie są brane pod uwagę 
przez Komisję podczas definiowania 
korekty budżetowej w ramach funkcji 
odstraszającej i zapobiegawczej paktu 
stabilności i wzrostu. W przypadku 
przekroczenia wartości odniesienia dla 
deficytu Komisja nie uruchamia 
procedury nadmiernego deficytu.
Podobnie nie wszczyna się procedury przy 
okazji oceny przekroczenia wartości 
odniesienia dla zadłużenia, jeśli jest ono 
spowodowane wyłącznie wkładem w 
EFIS.
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Or. en

Poprawka 232
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 a

Wytyczne dotyczące inwestycji

Wytyczne dotyczące inwestycji

1. EFIS zapewnia wsparcie, za pomocą 
realizacji działań o wysokiej europejskiej 
wartości dodanej, w odniesieniu do 
realizacji celów strategii Unii na rzecz 
inteligentnego, trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu, a także 
celów wynikających z traktatu 
dotyczących wzmacniania spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej i 
niwelowania różnic między regionami.

Komisja i EBI dopilnowują, aby wsparcie 
z EFIS było spójne z odpowiednią polityką 
Unii, zasadami horyzontalnymi, o których 
mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu i 
priorytetami Unii, oraz stanowiło 
uzupełnienie innych instrumentów Unii.

Operacje wspierane przez EFIS są zgodne 
z mającymi zastosowanie przepisami 
prawa unijnego i z przepisami krajowymi 
dotyczącymi jego stosowania.

Komisja i EBI dopilnowują skuteczności 
EFIS na etapie wdrażania, 
monitorowania, sprawozdawczości i 
oceny. Wykorzystanie odpowiednich 
wskaźników ułatwi identyfikację korzyści 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych płynących ze wsparcia z 
EFIS.

Działania EBI z zakresu finansowania i 
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inwestycji wpierane przez EFIS powinny 
być zarządzane zgodnie z przepisami i 
procedurami EBI, w tym z przepisami 
dotyczącymi polityki horyzontalnej i 
sektorowej. Wszystkie projekty 
finansowane z EFIS podlegają polityce i 
procedurom mechanizmu rozpatrywania 
skarg EBI oraz protokołowi ustaleń z 
Europejskim Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich.

2. Komisja i EBI zapewniają 
uwzględnianie i propagowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz punktu widzenia 
płci. Instytucje te podejmują odpowiednie 
kroki w celu zapobiegania wszelkim 
formom dyskryminacji. Należy w 
szczególności wziąć pod uwagę 
zapewnienie dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.

3. Cele EFIS są osiągane w sposób 
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 
oraz unijnym wspieraniem celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 
i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”.

Komisja i EBI gwarantują wsparcie dla 
realizacji celów w zakresie zmiany klimatu 
i przeznaczają 20% budżetu Unii na 
realizację tych celów.

Or. en

Poprawka 233
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 
która określa jego kierunki działania, 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 
która określa jego kierunki działania, 
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strategiczny podział zasobów oraz 
ustanawia procedury i postępowanie, w 
tym postępowanie dotyczące inwestycji w 
projekty, które EFIS może wspierać, oraz 
profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 
określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 
kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego.

strategiczny podział zasobów oraz 
ustanawia procedury i postępowanie, w 
tym postępowanie dotyczące inwestycji w 
projekty, które EFIS może wspierać, oraz 
profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 
określonymi w art. 5 ust. 2. Radę 
kierowniczą powołuje się na podstawie 
otwartej i przejrzystej procedury wyboru.
Rada kierownicza EFIS wybiera spośród 
swoich członków przewodniczącego.

Or. en

Poprawka 234
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 
która określa jego kierunki działania, 
strategiczny podział zasobów oraz 
ustanawia procedury i postępowanie, w 
tym postępowanie dotyczące inwestycji w 
projekty, które EFIS może wspierać, oraz 
profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 
określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 
kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego.

1. Zgodnie z szczegółowymi zapisami 
mandatu udzielonego przez Parlament 
Europejski i Radę umowa w sprawie EFIS 
przewiduje, że EFIS zarządza rada 
kierownicza EFIS, która zgodnie z art. 2a
określa jego kierunki działania, kryteria 
inwestycyjne, odbiorców, strategiczny 
podział zasobów oraz ustanawia procedury 
i postępowanie, w tym postępowanie 
dotyczące inwestycji w projekty, które 
EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka 
EFIS, zgodnie z celami określonymi w art. 
5 ust. 2. Rada kierownicza EFIS wybiera 
spośród swoich członków 
przewodniczącego.

Or. en

Poprawka 235
Maria João Rodrigues
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 
która określa jego kierunki działania, 
strategiczny podział zasobów oraz 
ustanawia procedury i postępowanie, w 
tym postępowanie dotyczące inwestycji w 
projekty, które EFIS może wspierać, oraz 
profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 
określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 
kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego.

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 
która określa jego kierunki działania, 
strategiczny podział zasobów oraz 
ustanawia procedury i postępowanie, w 
tym postępowanie dotyczące inwestycji w 
projekty, które EFIS może wspierać, oraz 
profil ryzyka EFIS i prognozowaną liczbę 
nowych miejsc pracy, zgodnie z celami 
określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 
kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego.

Or. en

Poprawka 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 
która określa jego kierunki działania, 
strategiczny podział zasobów oraz 
ustanawia procedury i postępowanie, w 
tym postępowanie dotyczące inwestycji w 
projekty, które EFIS może wspierać, oraz 
profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 
określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 
kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego.

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS ma być zarządzany przez radę 
kierowniczą EFIS, która ma określić jego 
strategiczne kierunki działania, 
strategiczny podział zasobów oraz polityki 
i procedury operacyjne, w tym politykę 
inwestycyjną dotyczącą projektów, które 
EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka 
EFIS, zgodnie z celami określonymi w art. 
5 ust. 2, po zatwierdzeniu kryteriów przez 
Parlament Europejski. Przy określaniu 
polityki inwestycyjnej EFIS rada 
kierownicza uwzglednia wskaźniki 
społeczno-gospodarcze w obszarach 
europejskich dotkniętych wysokim 
bezrobociem. Rada kierownicza EFIS 
wybiera spośród swoich członków 
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przewodniczącego.

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia Parlamentu Europejskiego przy określaniu polityki 
inwestycyjnej EFIS. Uważa się za stosowne, aby Parlament wyraził swoje poparcie w związku 
z kryteriami, na podstawie których dokonuje się wyboru projektów. Ponadto byłoby stosowne 
uwzględnienie wskaźników społeczno-gospodarczych przy określaniu kryteriów wyboru 
projektów.

Poprawka 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 
która określa jego kierunki działania, 
strategiczny podział zasobów oraz 
ustanawia procedury i postępowanie, w 
tym postępowanie dotyczące inwestycji w 
projekty, które EFIS może wspierać, oraz 
profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 
określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 
kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego.

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 
która określa jego kierunki działania, 
strategiczny podział zasobów oraz 
ustanawia procedury i postępowanie, w 
tym postępowanie dotyczące inwestycji w 
projekty, które EFIS może wspierać, oraz 
profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 
określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 
kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego. Działalność 
rady kierowniczej jednoznacznie opiera 
się na zasadach przejrzystości, 
niezależności i demokracji.

Or. it

Poprawka 238
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ważne jest zadbanie o to, by kierunki 
działania i kryteria określone przez radę 
kierowniczą odpowiadały rzeczywistemu 
zapotrzebowaniu na inwestycje oraz 
realnym potrzebom prywatnych 
inwestorów i MŚP starających się o dostęp 
do finansowania. W tym celu rada 
kierownicza powinna angażować w prace 
zainteresowane strony i konsultować się z 
nimi.

Or. fr

Poprawka 239
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

2. Dopóki jedynymi podmiotami
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.
Członkowie rady kierowniczej z ramienia 
Komisji obejmują przedstawicieli
posiadających potwierdzone 
doświadczenie w dziedzinie zatrudnienia i 
polityki socjalnej.

Or. en

Poprawka 240
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.
Członkowie rady kierowniczej z ramienia 
Komisji obejmują przedstawicieli 
posiadających potwierdzone 
doświadczenie w dziedzinie zatrudnienia i 
polityki socjalnej.

Or. en

Poprawka 241
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.
Połowę rady kierowniczej stanowią 
przedstawiciele Unii, wybrani w drodze 
głosowania tajnego przez Parlament 
Europejski i Radę, jedną czwartą 
przedstawiciele EBI i jedną czwartą 
przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności 
przedstawiciele europejskich platform 
zajmujących się sprawami społecznymi, 
środowiskiem i sprawiedliwością 
podatkową, a także partnerów 
społecznych. Dodatkowo w stosunku do 
tych wartości członkiem rady kierowniczej 
jest co najmniej jeden przedstawiciel 
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platformy społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 242
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji, 
w skład rady wchodzi również 
przynajmniej trzech przedstawicieli 
europejskich partnerów społecznych, w 
tym co najmniej dwóch przedstawicieli 
europejskich związków zawodowych, 
posiadających pełne członkostwo i prawo 
głosu.

Or. en

Poprawka 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.

2. Dopóki jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.
Wśród członków rady kierowniczej z 
ramienia Komisji są przedstawiciele 
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posiadający potwierdzone doświadczenie 
w polityce zatrudnienia i polityce 
socjalnej.

Or. en

Poprawka 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie rady kierowniczej z ramienia 
Komisji obejmują przedstawicieli 
posiadających potwierdzone 
doświadczenie w polityce zatrudnienia i 
polityce socjalnej.

Or. en

Poprawka 245
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje
w drodze konsensusu.

Rada kierownicza EFIS dąży do 
podejmowania decyzji w drodze 
konsensusu. Jeżeli rada kierownicza EFIS 
nie jest w stanie osiągnąć konsensusu w 
terminie określonym przez 
przewodniczącego, decyzję podejmuje się 
zwykłą większością głosów. Decyzji nie 
można podjąć w przypadku sprzeciwu 
partnerów społecznych.

Or. en
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Poprawka 246
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi 
podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.
Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów 
Komisji i EBI zmienia się odpowiednio.

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi 
podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana będzie
zgodnie z zasadą, że jeden podmiot 
dysponuje jednym głosem. Zgodnie z ust. 
2 liczba członków i głosów Komisji i EBI 
zmienia się odpowiednio.

Or. pl

Poprawka 247
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi 
podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.
Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów 
Komisji i EBI zmienia się odpowiednio.

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi 
podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji, 
jednak nigdy nie przekracza 20% 
członków rady.

Or. en

Poprawka 248
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi 
podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.
Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów 
Komisji i EBI zmienia się odpowiednio.

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi 
podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, 
liczba członków i głosów w radzie 
kierowniczej EFIS przyznawana jest w 
oparciu o wielkość wkładu danego 
podmiotu w formie gotówki lub gwarancji.
Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów 
Komisji i EBI zmienia się odpowiednio.
Ponadto w skład rady wchodzi 
przynajmniej trzech przedstawicieli 
europejskich partnerów społecznych, w 
tym co najmniej dwóch przedstawicieli 
europejskich związków zawodowych, 
posiadających pełne członkostwo i prawo 
głosu.

Or. en

Poprawka 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja rady kierowniczej nie może 
zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI 
wyraża przeciw.

skreślony

Or. it

Poprawka 250
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja rady kierowniczej nie może Decyzja rady kierowniczej nie może zostać 
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zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI 
wyraża przeciw.

podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża 
przeciw. W sprawozdaniu rocznym 
parlament europejski ma być 
informowany o spornych przypadkach.

Or. pl

Poprawka 251
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja rady kierowniczej nie może 
zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI 
wyraża przeciw.

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać 
podjęta, jeżeli Komisja, EBI lub
przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego wyrażą sprzeciw.

Or. en

Poprawka 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja rady kierowniczej nie może 
zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI 
wyraża przeciw.

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać 
podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża 
sprzeciw. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, 
sprzeciw ten powinien zostać uzasadniony 
i przedstawiony w sposób umotywowany 
członkom rady kierowniczej.

Or. es

Uzasadnienie

Nie wydaje się stosowne przyznanie prawa  weta bez jednoczesnej konieczności 



PE551.867v01-00 30/84 AM\1053204PL.doc

PL

przedstawienia umotywowanego uzasadnienia skorzystania z niego.

Poprawka 253
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja rady kierowniczej nie może 
zostać podjęta, jeżeli Komisja lub EBI 
wyraża przeciw.

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać 
podjęta, jeżeli Komisja, EBI lub
przedstawiciele partnerów społecznych 
wyrażą sprzeciw.

Or. en

Poprawka 254
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor zarządzający i zastępca 
dyrektora zarządzającego są powoływani 
przez radę kierowniczą EFIS na wspólny 
wniosek Komisji i EBI na odnawialną 
trzyletnią kadencję.

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora 
zarządzającego są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na wspólny wniosek 
Komisji i EBI na odnawialną trzyletnią 
kadencję. W trosce o nadzór i przejrzystość 
są oni przesłuchiwani przez właściwą 
komisję Parlamentu Europejskiego na 
początku i w połowie ich kadencji.

Or. fr

Poprawka 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor zarządzający i zastępca 
dyrektora zarządzającego są powoływani 
przez radę kierowniczą EFIS na wspólny 
wniosek Komisji i EBI na odnawialną 
trzyletnią kadencję.

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora 
zarządzającego są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS – zgodnie z zasadami 
przejrzystości, niezależności i demokracji 
– na wspólny wniosek Komisji i EBI, pod 
warunkiem uzyskania uprzedniej wiążącej 
opinii Parlamentu Europejskiego, na 
odnawialną trzyletnią kadencję.

Or. it

Poprawka 256
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Członkowie rady kierowniczej oraz 
dyrektor zarządzający muszą zostać 
zatwierdzeni przez Parlament Europejski 
oraz dostarczyć zaświadczenie o braku 
konfliktu interesów.

Or. en

Poprawka 257
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
powołanie w EFIS komitetu 
inwestycyjnego, którego zadaniem jest 
ocena zgodności potencjalnych działań z 

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
powołanie w EFIS komitetu 
inwestycyjnego, którego zadaniem jest 
ocena zgodności potencjalnych działań z 
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polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie 
wsparcia działań przy pomocy gwarancji 
UE zgodnie z art. 5, niezależnie od 
lokalizacji geograficznej tych działań.

polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie 
wsparcia działań przy pomocy gwarancji 
UE zgodnie z art. 5.

Or. en

Poprawka 258
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów i są 
powoływani przez radę kierowniczą EFIS 
na trzyletnią, odnawialną kadencję. Co 
najmniej jeden z powołanych członków 
musi być specjalistą w polityce socjalnej i 
polityce rynku pracy, i w związku z tym 
być odpowiedzialnym za ocenę 
społecznych skutków decyzji komitetu.

Or. en

Poprawka 259
Zdzisław Krasnodębski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania
projektów i są powoływani przez radę 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
dziesięciu ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów,
znajomość specyfiki rynków lokalnych w 
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kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

państwach członkowskich a także 
kwestii społecznych. Są oni powoływani 
przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

Or. pl

Poprawka 260
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów i są 
powoływani przez radę kierowniczą EFIS 
na trzyletnią, odnawialną kadencję.
Specjalista w dziedzinie polityki socjalnej 
jest powoływany na stanowisko jednego z 
niezależnych ekspertów w komitecie 
inwestycyjnym. Niniejszy ekspert jest 
odpowiedzialny za ocenę społecznych 
skutków przedstawionych projektów, tak 
aby upewnić się, że beneficjenci funduszu 
popierają cele społeczne UE i działają z 
korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 261
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
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wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać poświadczoną wiedzę w zakresie 
co najmniej jednego z pięciu celów UE 
2020 i duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów. Na 
trzyletnią, odnawialną kadencję dwóch 
ekspertów powoływanych jest przez radę 
kierowniczą EFIS, dwóch przez platformę 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
poprawy inwestycji, po jednym przez 
Parlament Europejski i Radę. Osoba z 
komitetu inwestycyjnego jest zatwierdzana 
przez Parlament Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 262
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie w dziedzinie 
finansowania projektów i są powoływani 
przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję. Co najmniej jeden 
specjalista w dziedzinie polityki socjalnej 
jest powoływany na stanowisko jednego z 
niezależnych ekspertów w komitecie 
inwestycyjnym. Niniejszy ekspert jest 
odpowiedzialny za ocenę społecznych 
skutków przedstawionych projektów, tak 
aby upewnić się, że beneficjenci funduszu 
popierają cele społeczne UE i działają z 
korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

Or. en
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Poprawka 263
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów i
makroekonomii i są powoływani przez 
radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

Or. en

Poprawka 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów i być w 
stanie rozpoznać projekty o największym 
potencjale rozwiązania poważnych 
problemów społeczno-gospodarczych.
Eksperci są powoływani przez radę 
kierowniczą na roczną, odnawialną 
kadencję.

Or. es

Uzasadnienie

Wiedza i doświadczenie eksperta powinny być poszerzone o niezbędną zdolność 
rozpoznawania projektów, które w skuteczny sposób przyczynią się do zwalczania poważnych 
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problemów społeczno-gospodarczych, z którymi boryka się UE. Ponadto kadencja ekspertów 
będzie wynosić jeden rok i będzie odnawialna.

Poprawka 265
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów, 
polityki rozwoju przemysłu, polityki 
spójności i zatrudnienia i są powoływani 
przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

Or. en

Poprawka 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu ekspertów wybieranych zgodnie z 
zasadami przejrzystości, niezależności, 
kompetencji i demokracji oraz dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów i są 
powoływani przez radę kierowniczą EFIS 
na trzyletnią kadencję. Spośród 
niezależnych ekspertów komitetu 
inwestycyjnego powołuje się specjalistę ds. 
polityki socjalnej. Ekspert ten odpowiada 
za ocenę skutków społecznych 
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przedłożonych projektów w celu 
zapewnienia, że projekty, które otrzymają 
finansowanie, są zgodne z celami UE.

Or. it

Poprawka 267
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy eksperci winni przedstawić 
zaświadczenie o braku konfliktu interesów 
w odniesieniu do realizowanych 
inwestycji.

Or. en

Poprawka 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalista w dziedzinie polityki 
zatrudnienia i polityki socjalnej jest 
powoływany na stanowisko jednego z 
niezależnych ekspertów w komitecie 
inwestycyjnym. Niniejszy ekspert jest 
odpowiedzialny za ocenę wpływu na 
zatrudnienie i skutków społecznych 
przedstawionych projektów, tak aby 
upewnić się, że beneficjenci funduszu 
popierają cele społeczne UE i działają z 
korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

Or. en
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Poprawka 269
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje komitetu inwestycyjnego 
podejmowane są zwykłą większością 
głosów.

Decyzje komitetu inwestycyjnego 
podejmowane są w drodze konsensusu.

Or. en

Poprawka 270
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet inwestycyjny ustanawia 
partnerstwo z właściwymi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, 
partnerami gospodarczymi i społecznymi i 
odpowiednimi organami reprezentującymi 
społeczeństwo obywatelskie. Ci partnerzy 
są angażowani w analizowanie i 
zatwierdzanie wsparcia działań przy 
pomocy gwarancji UE.

Or. en

Poprawka 271
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Platforma społeczeństwa 
obywatelskiego na rzecz poprawy 
inwestycji

Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS 
dysponuje platformą społeczeństwa 
obywatelskiego na rzecz poprawy 
inwestycji, zajmującą się monitorowaniem 
finansowania z EFIS i prowadzonych 
inwestycji. Platforma społeczeństwa 
obywatelskiego  odzwierciedla strukturę 
komitetu inwestycyjnego. Kandydatury na 
członków platformy są przedstawiane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i 
zatwierdzane w drodze głosowania.
Platforma społeczeństwa obywatelskiego 
może zablokować każdą inwestycję, pod 
warunkiem posiadania uzasadnionych 
wątpliwości co do spełnienia wymogów i 
respektowania ograniczeń art. 5, każdą 
inwestycję, w przypadku której podejrzewa 
się, że wystąpił konflikt interesów u 
jednego z członków rady kierowniczej lub 
komitetu inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Członkowie rady kierowniczej mają partykularne interesy w forsowaniu pewnych rodzajów 
inwestycji z powodów regionalnych, sektorowych lub innych. Niezbędny jest więc organ 
kontrolny.

Poprawka 272
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Klauzula przejrzystości
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Wszelkie wynagrodzenie i świadczenia 
otrzymywane przez członków rady 
kierowniczej, komitetu inwestycyjnego lub 
platformy społeczeństwa obywatelskiego, 
jak również wynagrodzenie i świadczenia 
otrzymywane przez kadrę kierowniczą 
EFIS są publikowane w całości w 
sprawozdaniach kwartalnych. W 
sprawozdaniach tych należy przedstawić 
kwestię zachowania równowagi płci.

Or. en

Poprawka 273
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Klauzula dotycząca płci

Dyrektywa (XXXX) Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie poprawy 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie i odnośnych 
środków (2012/0299/COD), ma 
zastosowanie do procedur mianowania, 
wyboru i rekrutacji członków organów 
EFIS.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci ma również duże znaczenie dla rady EFIS, 
ponieważ zachowanie równowagi płci będzie miało pozytywny wpływ na strukturę 
inwestycyjną.

Poprawka 274
Jérôme Lavrilleux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań 
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać
następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań 
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii, być 
realizowane w perspektywie długofalowej
i wspierać jeden z następujących celów:

Or. fr

Poprawka 275
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań 
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać
następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań 
z zakresu finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Wszelkie te
działania muszą być zgodne z polityką 
Unii i wspierać co najmniej jeden z 
następujących celów i jeden z celów 
strategii „UE 2020”:

Or. en
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Poprawka 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać 
następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
z zakresu finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii, przyczyniać się 
do osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020” i wspierać następujące cele:

Or. en

Poprawka 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać 
następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
z zakresu finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii – w 
szczególności z celami w ramach unijnych 
priorytetów polityki społecznej i z 
uwzględnieniem koniecznych warunków 
społecznych i z zakresu równości – oraz
wspierać następujące cele:
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Or. en

Poprawka 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać 
następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
z zakresu finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii, przyczyniać się 
do osiągnięcia celów strategii „UE 2020”
i wspierać następujące cele:

Or. en

Poprawka 279
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać 
następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
z zakresu finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii, przyczyniać się 
do osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020” i wspierać następujące cele:
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Or. en

Poprawka 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań 
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać 
następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań 
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii, obniżenie 
stopy bezrobocia powinno być 
zasadniczym kryterium przy wyborze 
projektów i wspierać następujące cele:

Or. es

Poprawka 281
Siôn Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać 
następujące cele:

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań
z zakresu finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii, przyczyniać się 
do osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020” i wspierać następujące cele:
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Or. en

Poprawka 282
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwój infrastruktury, w tym w 
dziedzinie transportu, w szczególności w 
ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie 
energii, w szczególności połączenia 
międzysieciowe, oraz w dziedzinie 
infrastruktury cyfrowej;

(a) rozwój infrastruktury, w tym w 
dziedzinie transportu, w szczególności w 
ośrodkach przemysłowych i turystycznych,
w dziedzinie energii, w szczególności 
połączenia międzysieciowe, oraz w 
dziedzinie infrastruktury cyfrowej;

Or. hr

Poprawka 283
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwój infrastruktury, w tym w 
dziedzinie transportu, w szczególności w 
ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie 
energii, w szczególności połączenia 
międzysieciowe, oraz w dziedzinie 
infrastruktury cyfrowej;

(a) rozwój infrastruktury, w tym w 
dziedzinie transportu, energetyka, w 
szczególności połączenia międzysieciowe,
oraz infrastruktura cyfrowa;

Or. en

Poprawka 284
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwój infrastruktury, w tym w 
dziedzinie transportu, w szczególności w 
ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie 
energii, w szczególności połączenia 
międzysieciowe, oraz w dziedzinie 
infrastruktury cyfrowej;

(a) rozwój infrastruktury, w tym w 
dziedzinie transportu, w szczególności w 
ośrodkach przemysłowych, energetyka, w 
szczególności połączenia międzysieciowe, 
oraz infrastruktura cyfrowa; szczególna 
uwaga zostanie poświęcona projektom 
transgranicznym;

Or. fr

Poprawka 285
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz 
innowacje;

(b) inwestycje w politykę społeczną 
obejmującą ochronę socjalną, usługi 
społeczne, gospodarkę społeczną i 
solidarną, wczesne kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz 
innowacje;

Or. en

Poprawka 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz

(b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, innowacje, 
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innowacje; usługi społeczne, gospodarkę społeczną i 
przedsiębiorstwa społeczne;

Or. en

Poprawka 287
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz 
innowacje;

(b) inwestycje w sferę społeczną 
obejmującą ochronę socjalną, usługi 
społeczne i opiekuńcze oraz gospodarkę 
społeczną, w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz 
innowacje;

Or. en

Poprawka 288
Siôn Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz 
innowacje;

(b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, usługi społeczne i usługi opieki 
długoterminowej, badania i rozwój, 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
oraz innowacje;

Or. en

Poprawka 289
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie 
środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju 
urbanistycznego i w dziedzinie spraw 
społecznych;

(d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie 
środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju 
urbanistycznego, spraw społecznych i 
usług publicznych;

Or. en

Poprawka 290
Siôn Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie 
środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju 
urbanistycznego i w dziedzinie spraw 
społecznych;

(d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie 
środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju 
urbanistycznego i gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wsparcie finansowe dla 
przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 
ust. 1, w tym finansowanie ryzyka 
aktywów obrotowych.

(e) wsparcie finansowe dla małych i 
średnich przedsiębiorstw,
mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
zatrudniających do 3 000 pracowników, 
innowacyjnych podmiotów 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą i projektów wysokiego 
ryzyka, o których mowa w art. 1 ust. 1, w 
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tym finansowanie ryzyka aktywów 
obrotowych.

Or. it

Poprawka 292
Siôn Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wsparcie finansowe dla 
przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 
ust. 1, w tym finansowanie ryzyka 
aktywów obrotowych.

(e) wsparcie finansowe dla 
przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 
ust. 1, w tym finansowanie ryzyka 
aktywów obrotowych; w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1, 
20 % należy przeznaczyć na 
przedsiębiorstwa społeczne, koncentrując 
się na projektach i działalności w zakresie 
włączenia społecznego.

Or. en

Poprawka 293
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inwestycje w sektory ze znacznym 
potencjałem tworzenia miejsc pracy, z 
naciskiem na długoterminowe i trwałe 
efekty, w tym w sektor społeczny, sektor 
zdrowia i opieki oraz w gospodarkę 
społeczną i solidarną.

Or. en
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Poprawka 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inwestycje w sektory ze znacznym 
potencjałem tworzenia miejsc pracy, z 
naciskiem na długoterminowe i trwałe 
efekty, w tym w sektor społeczny, sektor 
zdrowia i opieki oraz w gospodarkę 
społeczną.

Or. en

Poprawka 295
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inwestycje w sektory ze znacznym 
potencjałem tworzenia miejsc pracy, z 
naciskiem na długoterminowe i trwałe 
efekty, w tym w sektor społeczny, sektor 
zdrowia i opieki oraz w gospodarkę 
społeczną.

Or. en

Poprawka 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inwestycje charakteryzujące się 
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wysokim poziomem zwrotu społeczno-
gospodarczego, wspierające długotrwały 
wzrost i tworzenie miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 297
Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) pobudzenie odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu poprzez 
inwestycje w projekty mające jak 
najistotniejszy wpływ na tworzenie 
godziwych miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 298
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) zapewnienie jak najistotniejszego 
pozytywnego wpływu na tworzenie 
wartościowych miejsc pracy oraz na 
spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną.

Or. en

Poprawka 299
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania wspierają co najmniej 
jeden z celów strategii „UE 2020”:

1. wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w 
wieku 20–64 lat do 75 %

2. wzrost inwestycji (publicznych i 
prywatnych) w badania i rozwój oraz w 
innowacje do 3 % PKB Unii

3. postępy w polityce przeciwdziałania 
zmianie klimatu / polityce energetycznej 
polegające na tym, że poziom emisji gazów 
cieplarnianych będzie o 20 % (a w 
sprzyjających warunkach nawet o 30%) 
niższy od poziomu w 1990 r., 20 % energii 
będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, 
a efektywność energetyczna zwiększy się o 
20 %

4. poprawa dostępu do edukacji i 
kontynuowanie nauki przez dłuższy czas 
dzięki ograniczeniu przedwczesnego 
kończenia nauki do poziomu poniżej 10 % 
oraz uzyskiwaniu przez 40% osób w wieku 
30–34 lat dyplomu szkoły wyższej

5. ograniczenie ubóstwa/wykluczenia 
społecznego dzięki zmniejszeniu o co 
najmniej 20 mln liczby osób dotkniętych 
lub zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym

Or. en

Poprawka 300
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za 
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pośrednictwem EBI, celem wsparcia 
specjalnych platform inwestycyjnych i 
krajowych banków prorozwojowych, które 
inwestują w działania spełniające warunki 
określone w niniejszym rozporządzeniu. W 
takim przypadku rada kierownicza określa 
zasady polityki w odniesieniu do 
kwalifikowalnych platform 
inwestycyjnych.

pośrednictwem EBI, celem wsparcia 
specjalnych platform inwestycyjnych i 
krajowych banków prorozwojowych, które 
inwestują w działania spełniające warunki 
określone w niniejszym rozporządzeniu. W 
takim przypadku rada kierownicza określa 
zasady polityki w odniesieniu do 
kwalifikowalnych platform 
inwestycyjnych. Komitet inwestycyjny 
odpowiada za dbanie o to, by w ogólnym 
ujęciu projekty objęte gwarancją UE 
wspierały europejską spójność społeczną i 
regionalną.

Or. en

Poprawka 301
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, w odniesieniu do wszelkich 
działań, EFIS zwraca się o przedstawienie 
ich przewidywanego potencjału tworzenia 
miejsc pracy. W przypadku działań 
pozbawionych potencjału tworzenia 
miejsc pracy konieczne jest przedstawienie 
dowodu na dążenie do co najmniej dwóch 
spośród pięciu celów strategii „UE 2020”.

Or. en

Poprawka 302
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kierowania wyborem projektów, 
które EFIS może wesprzeć, rada 
kierownicza uwzględnia konieczne 
warunki społeczne i z zakresu równości w 
kierunkach działania, w wytycznych i w 
strategicznym podziale zasobów oraz w 
procedurach i postępowaniu, w tym w 
postępowaniu dotyczącym inwestycji.

Or. en

Poprawka 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kierowania wyborem projektów, 
które EFIS może wesprzeć, rada 
kierownicza uwzględnia troskę o wpływ na 
zatrudnienie i o skutki społeczne w 
kierunkach działania, w wytycznych i w 
strategicznym podziale zasobów oraz w 
procedurach i postępowaniu, w tym w 
postępowaniu dotyczącym inwestycji.

Or. en

Poprawka 304
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarancji UE nie udziela się, jeżeli 
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przedmiotem wsparcia ma być:

(a) likwidacja lub budowa elektrowni 
jądrowych;

(b) wydobycie lub przetwarzanie paliw 
kopalnych;

(c) infrastruktura lotniskowa;

(d) jakichkolwiek projekty prowadzące do 
przeniesienia lub ubytku miejsc pracy.

Wsparcie w ramach gwarancji UE nie 
może zastąpić finansowania prywatno-
rynkowego ani publicznych wydatków 
państw członkowskich na realizację celów, 
o których mowa w akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 305
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ciężar dowodu spełnienia wyżej 
wymienionych kryteriów inwestycyjnych 
spoczywa na komitecie inwestycyjnym, 
który jest zobowiązany do publicznego 
udzielania odpowiedzi na wnioski 
dotyczące warunków wykorzystania 
gwarancji UE.

Or. en

Poprawka 306
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby kierować wyborem projektów do 
finansowania z EFIS, rada kierownicza 
określa w kierunkach działania, 
wytycznych dotyczących strategicznego 
podziału zasobów oraz w procedurach i 
zasadach postępowania, w tym polityce 
inwestycyjnej, warunki wstępne dotyczące 
spraw socjalnych i równości.

Or. en

Poprawka 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od 
beneficjentów działań w zakresie 
finansowania opłaty na pokrycie 
wydatków związanych z EFIS. Nie 
naruszając przepisów akapitu 2 i 3,
wydatki administracyjne ani inne kwoty 
pobierane przez EBI w związku z 
działaniami w zakresie finansowania i 
inwestycji prowadzonymi przez EBI na 
mocy niniejszego rozporządzenia nie są 
pokrywane z budżetu Unii.

3. Wydatki administracyjne ani inne kwoty 
pobierane przez EBI w związku z 
działaniami z zakresu finansowania i 
inwestycji prowadzonymi przez EBI na 
mocy niniejszego rozporządzenia nie są 
pokrywane z budżetu Unii.

Or. it

Poprawka 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów 
kwalifikowalności państwa członkowskie 
mogą korzystać z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, aby 
wnieść wkład w finansowanie 
kwalifikowalnych projektów, w które 
inwestuje EBI ze wsparciem w postaci 
gwarancji UE.

skreślony

Or. it

Poprawka 309
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 
państwa członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów, 
w które inwestuje EBI ze wsparciem w 
postaci gwarancji UE.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów 
kwalifikowalności, w tym przestrzegania 
zasad pomocy państwa i pułapów 
finansowania, państwa członkowskie 
mogą korzystać z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, aby 
wnieść wkład w finansowanie 
kwalifikowalnych projektów, w które 
inwestuje EBI ze wsparciem w postaci 
gwarancji UE.

Or. en

Poprawka 310
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 
państwa członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów, 
w które inwestuje EBI ze wsparciem w 
postaci gwarancji UE.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 
państwa członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów, 
w które inwestuje EBI ze wsparciem w 
postaci gwarancji UE. Dana operacja 
może otrzymać wsparcie z Funduszu 
Gwarancyjnego oraz innych unijnych 
instrumentów, pod warunkiem że ta 
pozycja wydatków nie otrzymuje wsparcia 
z innego źródła.

Or. en

Poprawka 311
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 
państwa członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów, 
w które inwestuje EBI ze wsparciem w 
postaci gwarancji UE.

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 
państwa członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów, 
w które inwestuje EBI ze wsparciem w 
postaci gwarancji UE. EFIS nie może być 
wykorzystywany do współfinansowania 
projektów kwalifikujących się do 
finansowania w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 312
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki funduszu gwarancyjnego 
pochodzące z wpływów przewidzianych w 
ust. 2 są zarządzane bezpośrednio przez 
Komisję i inwestowane zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami oraz są 
objęte właściwymi regułami 
ostrożnościowymi.

4. Środki funduszu gwarancyjnego 
pochodzące z wpływów przewidzianych w 
ust. 2 są zarządzane bezpośrednio przez 
Komisję pod warunkiem uzyskania 
uprzedniej wiążącej opinii Parlamentu 
Europejskiego i inwestowane zgodnie z 
zasadą należytego zarządzania finansami 
oraz są objęte właściwymi regułami 
ostrożnościowymi.

Or. it

Poprawka 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dostosowujących 
kwotę docelową przewidzianą w ust. 5 
maksymalnie o 10 %, tak by lepiej 
odzwierciedlić ewentualne ryzyko 
związane z uruchomieniem gwarancji UE, 
zgodnie z art. 17.

skreślony

Or. it

Poprawka 314
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, wspierają utworzenie 
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i ewentualnych przyszłych 
projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 
uszczerbku dla projektów ostatecznie 
wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 
ust. 5.

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych, wspierają utworzenie 
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i ewentualnych przyszłych 
projektów inwestycyjnych w Unii. Wykaz 
pozostaje bez uszczerbku dla projektów 
ostatecznie wybranych do wsparcia 
zgodnie z art. 3 ust. 5.

Or. hr

Poprawka 315
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, wspierają utworzenie 
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i ewentualnych przyszłych 
projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 
uszczerbku dla projektów ostatecznie 
wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 
ust. 5.

1. Komisja oraz EBI, w oparciu o 
propozycje państw członkowskich, 
wspierają utworzenie przejrzystego 
wykazu obecnie realizowanych i 
ewentualnych przyszłych projektów w 
Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla 
projektów ostatecznie wybranych do 
wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 316
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 1. W oparciu o mandat otrzymany od 
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członkowskich, wspierają utworzenie 
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i ewentualnych przyszłych 
projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 
uszczerbku dla projektów ostatecznie 
wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 
ust. 5.

Parlamentu Europejskiego i Rady komitet 
sterujący wspiera utworzenie w pełni
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i ewentualnych przyszłych 
projektów w Unii. Planowane projekty i 
operacje mogą być wskazane przez 
któregokolwiek z członków komitetu 
sterującego oraz przez towarzyszącą mu 
platformę społeczeństwa obywatelskiego 
na rzecz lepszych inwestycji. Wykaz 
pozostaje bez uszczerbku dla projektów 
ostatecznie wybranych do wsparcia 
zgodnie z art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, wspierają utworzenie 
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i ewentualnych przyszłych 
projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 
uszczerbku dla projektów ostatecznie 
wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 
ust. 5.

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich i Parlamentu 
Europejskiego, wspierają utworzenie 
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i ewentualnych przyszłych 
projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 
uszczerbku dla projektów ostatecznie 
wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 
ust. 5.

Or. it

Poprawka 318
Paloma López Bermejo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1



PE551.867v01-00 62/84 AM\1053204PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 
członkowskich, wspierają utworzenie 
przejrzystego wykazu obecnie 
realizowanych i ewentualnych przyszłych 
projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 
uszczerbku dla projektów ostatecznie 
wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 
ust. 5.

1. Komisja, Parlament Europejski oraz 
EBI, z pomocą państw członkowskich, 
wspierają utworzenie przejrzystego 
wykazu obecnie realizowanych i 
ewentualnych przyszłych projektów w 
Unii. Wykaz pozostaje bez uszczerbku dla 
projektów ostatecznie wybranych do 
wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5.

Or. en

Poprawka 319
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 
rozpowszechniają, w regularny i 
uporządkowany sposób, informacje 
dotyczące bieżących i przyszłych 
inwestycji, które znacząco przyczyniają się 
do osiągnięcia celów polityki UE.

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 
rozpowszechniają, w regularny i 
uporządkowany sposób, wszystkie
dostępne informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych inwestycji, które znacząco 
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
polityki UE.

Or. en

Poprawka 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 
rozpowszechniają, w regularny i
uporządkowany sposób, informacje 

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 
rozpowszechniają, w regularny, 
uporządkowany i przejrzysty sposób, 
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dotyczące bieżących i przyszłych 
inwestycji, które znacząco przyczyniają się 
do osiągnięcia celów polityki UE.

informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych inwestycji, które znacząco 
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
polityki UE.

Or. it

Poprawka 321
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny i uporządkowany sposób, 
informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium.

3. Państwa członkowskie, a także władze 
lokalne i regionalne, opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny i uporządkowany sposób, 
informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium.

Or. hr

Poprawka 322
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny i uporządkowany sposób, 
informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium.

3. Państwa członkowskie opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny i uporządkowany sposób, 
informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium, uwzględniając ich 
potencjał tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy.

Or. en
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Poprawka 323
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny i uporządkowany sposób, 
informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium.

3. Państwa członkowskie, władze 
regionalne i lokalne opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny i uporządkowany sposób, 
informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium, w szczególności wśród 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny i uporządkowany sposób, 
informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium.

3. Państwa członkowskie opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny, uporządkowany i przejrzysty
sposób, informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium.

Or. it

Poprawka 325
Jérôme Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – punkt 1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W trosce o nadzór i przejrzystość 
Komisja, EBI i państwa członkowskie 
zwracają się co roku do Parlamentu 
Europejskiego o opinię w sprawie 
zawartości europejskiego wykazu 
projektów inwestycyjnych.

Or. fr

Poprawka 326
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBI, we właściwych przypadkach we 
współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 
Komisji sprawozdanie z działań EBI z 
zakresu finansowania i inwestycji 
prowadzonej na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 
ocenę zgodności z warunkami 
wykorzystania gwarancji UE oraz 
kluczowymi wskaźnikami skuteczności 
działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 
ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 
również dane statystyczne, finansowe i 
rachunkowe na temat poszczególnych 
działań EBI z zakresu finansowania i 
inwestycji oraz te same dane w ujęciu 
zbiorczym.

1. EBI i komitet inwestycyjny EFIS, we 
właściwych przypadkach we współpracy z 
EFI, co pół roku przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji 
sprawozdanie z działań EBI i EFIS w 
zakresie finansowania i inwestycji 
prowadzonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 
ocenę zgodności z warunkami 
wykorzystania gwarancji UE oraz 
kluczowymi wskaźnikami skuteczności 
działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 
ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 
również dane statystyczne, finansowe i 
rachunkowe na temat poszczególnych 
działań EBI z zakresu finansowania i 
inwestycji oraz te same dane w ujęciu 
zbiorczym. Sprawozdanie to powinno 
również zawierać szczegółową ocenę 
jakościową odnośnych operacji zgodnie z 
art. 5.

Or. en
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Poprawka 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBI, we właściwych przypadkach we
współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 
Komisji sprawozdanie z działań EBI w 
zakresie finansowania i inwestycji
prowadzonej na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 
ocenę zgodności z warunkami 
wykorzystania gwarancji UE oraz 
kluczowymi wskaźnikami skuteczności 
działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 
ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 
również dane statystyczne, finansowe i 
rachunkowe na temat poszczególnych 
działań EBI w zakresie finansowania i 
inwestycji oraz te same dane w ujęciu 
zbiorczym.

1. EBI, we współpracy z EFI, co pół roku 
przedkłada Komisji sprawozdanie z działań 
EBI w zakresie finansowania i inwestycji
prowadzonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 
ocenę zgodności z warunkami 
wykorzystania gwarancji UE oraz 
kluczowymi wskaźnikami skuteczności 
działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 
ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 
również dane statystyczne, finansowe i 
rachunkowe na temat poszczególnych 
działań EBI z zakresu finansowania i 
inwestycji oraz te same dane w ujęciu 
zbiorczym. Sprawozdanie jest sporządzane 
zgodnie z zasadami przejrzystości, 
niezależności i współdzielenia.

Or. it

Poprawka 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EBI, we właściwych przypadkach we 
współpracy z EFI, co roku przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z działań EBI w zakresie
finansowania i inwestycji. Sprawozdanie, 
podawane do wiadomości publicznej, 
zawiera:

2. EBI, we właściwych przypadkach we 
współpracy z EFI, co sześć miesięcy
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z działań EBI z 
zakresu finansowania i inwestycji.
Sprawozdanie, podawane do wiadomości 
publicznej, zawiera:

Or. it
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Poprawka 329
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) ocenę liczby, jakości i trwałości 
utworzonych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 330
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) ocenę europejskiej wartości dodanej 
oraz wkładu w realizowanie celów polityki 
unijnej, w szczególności unijnej strategii 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 331
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ocenę wartości dodanej, skali 
zaangażowania sektora prywatnego w 

(b) ocenę wartości dodanej, skali 
zaangażowania sektora prywatnego w 
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finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 
wyników oraz skutków działań EBI z 
zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu 
zbiorczym;

finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 
wyników oraz ekonomicznych i 
społecznych skutków działań EBI z 
zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu 
zbiorczym, w tym liczby nowo 
utworzonych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 332
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ocenę wartości dodanej, skali 
zaangażowania sektora prywatnego w 
finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 
wyników oraz skutków działań EBI z 
zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu 
zbiorczym;

(b) ocenę wartości dodanej, skali 
zaangażowania sektora prywatnego w 
finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 
wyników oraz skutków działań EBI w 
zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu 
zbiorczym, w tym w zakresie tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) informacje na temat obowiązujących, 
ale jeszcze niewykonanych zobowiązań 
finansowych UE dotyczących gwarancji 
udzielonych w odniesieniu do działań EBI 
w zakresie finansowania i inwestycji w 
podziale na poszczególne działania.

(b) informacje na temat obowiązujących, 
ale jeszcze niewykonanych zobowiązań 
finansowych UE dotyczących gwarancji 
udzielonych w odniesieniu do działań EBI 
w zakresie finansowania i inwestycji w 
podziale na poszczególne działania, 
włącznie z tworzeniem miejsc pracy i 
zmniejszaniem nierówności społecznych.
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Or. es

Poprawka 334
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) ocenę jakości działań EBI z zakresu 
finansowania i inwestycji

(d)  ocenę jakości działań EBI z zakresu 
finansowania i inwestycji i uzyskanych 
wyników;

Or. en

Poprawka 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Ocena wpływu działań EBI w 
zakresie finansowania i inwestycji na 
tworzenie nowych miejsc pracy.

Or. es

Uzasadnienie

Przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu inwestycji w tej dziedzinie jest niezbędne biorąc 
pod uwagę, że tworzenie miejsc pracy jest nadrzędnym celem EFIS.

Poprawka 336
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) sprawozdania finansowe EFIS. (f) sprawozdania finansowe EFIS, w tym 
rozdział poświęcony wynagrodzeniu i 
dodatkom dla członków rady kierowniczej, 
komitetu inwestycyjnego i platformy 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wynagrodzeniu i dodatkom dla kadry 
kierowniczej EFIS;

Or. en

Poprawka 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) ocenę wkładu w realizację celów Unii 
i celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących zatrudnienia, edukacji i 
redukcji ubóstwa.

Or. en

Poprawka 338
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) równowagę płci w radzie 
kierowniczej, komitecie inwestycyjnym, 
platformie społeczeństwa obywatelskiego i 
kadrze kierowniczej EFIS;

Or. en
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Poprawka 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) ocenę wkładu w realizację celów 
społecznych Unii, w szczególności jeśli 
chodzi o tworzenie wysokiej jakości miejsc 
pracy, i celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących zatrudnienia, edukacji i 
redukcji ubóstwa.

Or. en

Poprawka 340
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) ocenę wkładu w realizację unijnych 
celów społecznych i dotyczących równości, 
w szczególności jeśli chodzi o tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy, i celów 
strategii „Europa 2020” dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i redukcji ubóstwa.

Or. en

Poprawka 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów rachunkowości i 
sprawozdawczości Komisji w zakresie 
ryzyk objętych gwarancją UE oraz 
zarządzania funduszem gwarancyjnym, 
EBI, we właściwych przypadkach we 
współpracy z EFI, przekazuje Komisji co 
roku:

3. Do celów rachunkowości i 
sprawozdawczości Komisji w zakresie 
ryzyk objętych gwarancją UE oraz 
zarządzania funduszem gwarancyjnym, 
EBI, we współpracy z EFI, przekazuje 
Komisji co roku:

Or. it

Poprawka 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek Komisji EBI przekazuje 
wszelkie dodatkowe informacje niezbędne 
Komisji do wypełniania jej zobowiązań 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia:

4. EBI przekazuje Komisji i Parlamentowi 
Europejskiemu wszelkie dodatkowe 
informacje niezbędne Komisji do 
wypełniania jej zobowiązań wynikających 
z niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EBI, a we właściwych przypadkach EFI, 
przekazuje na własny koszt informacje, o 
których mowa w ust. 1–4.

5. EBI i EFI przekazują na własny koszt 
informacje, o których mowa w ust. 1–4.

Or. it
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Poprawka 344
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zawrze we wspólnym 
sprawozdaniu o zatrudnieniu 
towarzyszącym komunikatowi Komisji w 
sprawie rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego szczegółową ocenę 
bezpośredniego wpływu inwestycji 
finansowanych z EFIS na tworzenie 
miejsc pracy oraz analizę efektu 
mnożnikowego takich inwestycji w 
Europie na zatrudnienie.

Or. en

Poprawka 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
dyrektor zarządzający uczestniczy w 
przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim 
dotyczącym wyników działalności EFIS.

1. Parlament Europejski zwraca się do 
dyrektora zarządzającego, aby 
uczestniczył w przesłuchaniu w 
Parlamencie Europejskim dotyczącym 
wyników działalności EFIS.

Or. it

Poprawka 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor zarządzający odpowiada ustnie 
lub pisemnie na zapytania skierowane do 
EFIS przez Parlament Europejski, w 
terminie pięciu tygodni od otrzymania 
zapytania.

2. Dyrektor zarządzający odpowiada 
pisemnie na zapytania skierowane do EFIS 
przez Parlament Europejski, w terminie 
pięciu tygodni od otrzymania zapytania.

Or. it

Poprawka 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie ze 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

3. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie ze 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18
months after the entry into force of this 
Regulation] EBI przeprowadza ocenę 
działania EFIS. EBI przekazuje swoją 
ocenę Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji.

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12
months after the entry into force of this 
Regulation] EBI przeprowadza ocenę 
działania EFIS. EBI przekazuje swoją 
ocenę Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji i co dwa lata dokonuje 
jej przeglądu.

Or. it
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Poprawka 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18
months after the entry into force of this 
Regulation] Komisja przeprowadza ocenę 
wykorzystania gwarancji UE i działania 
funduszu gwarancyjnego, w tym 
wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9.
Komisja przedkłada swoją ocenę 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12
months after the entry into force of this 
Regulation] Komisja przeprowadza ocenę 
wykorzystania gwarancji UE i działania 
funduszu gwarancyjnego, w tym 
wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9.
Komisja przedkłada swoją ocenę 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i co 
dwa lata dokonuje jej przeglądu.

Or. it

Poprawka 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie 
co trzy lata:

2. Do dnia 30 grudnia 2017 r., a następnie 
co dwa lata:

Or. it

Poprawka 351
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) EBI publikuje kompleksowe (a) EBI publikuje kompleksowe 
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sprawozdanie z działalności EFIS; sprawozdanie z działalności EFIS oraz jej 
wyników jeśli chodzi o wzrost i 
zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBI, we właściwych przypadkach we 
współpracy z EFI, dostarcza Komisji 
koniecznych informacji na potrzeby jej 
ocen i sprawozdań sporządzanych na 
podstawie, odpowiednio, ust. 1 i 2.

3. EBI, we współpracy z EFI, dostarcza 
Komisji koniecznych informacji na 
potrzeby jej ocen i sprawozdań 
sporządzanych na podstawie, odpowiednio, 
ust. 1 i 2.

Or. it

Poprawka 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EBI i EFI regularnie przekazują 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Komisji wszystkie swoje niezależne 
sprawozdania z oceny, zawierające ocenę 
praktycznych rezultatów uzyskanych 
w ramach konkretnych działań EBI i EFI 
realizowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

4. Zgodnie z harmonogramem określonym 
w niniejszym rozporządzeniu EBI i EFI 
przekazują Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji wszystkie swoje 
niezależne sprawozdania z oceny, 
zawierające ocenę praktycznych rezultatów 
uzyskanych w ramach konkretnych działań 
EBI i EFI realizowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. it
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Poprawka 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three 
years after the entry into force of this 
Regulation] Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszego rozporządzenia wraz z 
ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

5. Najpóźniej do dnia [Dz.U.: wstawić 
datę: trzy lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia], Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie ogólne sprawozdanie oceniające i 
dotyczące jakości, w celu oceny 
faktycznego wpływu społeczno-
gospodarczego tego unikalnego planu 
strategicznego, na temat stosowania 
niniejszego rozporządzenia wraz z
ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

Or. es

Uzasadnienie

EFIS jako całość powinien zostać oceniony po upływie trzech lat, aby możliwe było zbadanie, 
czy jego krótkoterminowe cele, jako instrumentu nadzwyczajnego, zostały osiągnięte.

Poprawka 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three
years after the entry into force of this 
Regulation] Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszego rozporządzenia wraz z 
ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date two
years after the entry into force of this 
Regulation] Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszego rozporządzenia wraz z 
ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.

Or. it
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Poprawka 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z własnymi zasadami 
dotyczącymi przejrzystości w zakresie 
dostępu do dokumentów i informacji, EBI 
udostępnia na swojej stronie internetowej 
informacje dotyczące wszystkich działań 
EBI w zakresie finansowania i inwestycji 
oraz ich wpływu na cele ogólne, o których 
mowa w art. 5 ust. 2.

Zgodnie z własnymi zasadami 
dotyczącymi przejrzystości w zakresie 
dostępu do dokumentów i informacji, EBI 
udostępnia na swojej stronie internetowej
aktualne informacje dotyczące
poszczególnych działań EBI z zakresu
finansowania i inwestycji oraz ich wpływu 
na cele ogólne, o których mowa w art. 5 
ust. 2.

Or. it

Poprawka 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na swojej stronie internetowej EBI 
publikuje aktualne informacje dotyczące 
całkowitych szacowanych kosztów 
każdego projektu oraz kosztów już 
poniesionych w związku z danym 
projektem, nazw zaangażowanych w dany 
projekt podmiotów gospodarczych oraz 
przyznanych im funduszy oraz informacje 
dotyczące szacowanego zwrotu z 
inwestycji w każdy projekt wnoszący 
wkład w ogólne cele, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, oraz oceny tego zwrotu w 
porównaniu z najbardziej aktualnymi 
danymi.

Or. en



AM\1053204PL.doc 79/84 PE551.867v01-00

PL

Poprawka 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz 
przekazuje mu wszelkie niezbędne 
informacje w przypadku, gdy ma podstawy 
podejrzewać – na dowolnym etapie 
przygotowania, realizacji lub ukończenia 
działań objętych gwarancją UE –
potencjalny przypadek nadużycia 
finansowego, korupcji, prania pieniędzy 
lub innego niezgodnego z prawem 
działania, które może mieć wpływ na 
interesy finansowe Unii.

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz 
przekazuje mu wszelkie niezbędne 
informacje w przypadku, gdy ma podstawy 
podejrzewać – na dowolnym etapie 
przygotowania, realizacji lub ukończenia 
działań objętych gwarancją UE –
potencjalny przypadek nadużycia 
finansowego, korupcji, prania pieniędzy 
lub jakiegokolwiek innego niezgodnego 
z prawem działania, które może mieć 
wpływ na interesy finansowe Unii.

Or. it

Poprawka 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ochrony interesów finansowych 
Unii OLAF może prowadzić dochodzenia, 
w tym kontrole i inspekcje na miejscu, 
zgodnie z przepisami i procedurami 
określonymi w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
883/20135, rozporządzeniu Rady (Euratom, 
WE) nr 2185/966 i rozporządzeniu Rady
(WE, Euratom) nr 2988/957, w celu 
ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek 
działaniami objętymi gwarancją UE miało 
miejsce nadużycie finansowe, korupcja, 
pranie pieniędzy lub jakiekolwiek inne 
niezgodne z prawem działanie mające 

W celu ochrony interesów finansowych 
Unii OLAF prowadzi dochodzenia, w tym 
kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie 
z przepisami i procedurami określonymi 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
883/20135, rozporządzeniu Rady (Euratom, 
WE) nr 2185/966 i rozporządzeniu Rady
(WE, Euratom) nr 2988/957, w celu 
ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek 
działaniami objętymi gwarancją UE miało 
miejsce nadużycie finansowe, korupcja, 
pranie pieniędzy lub jakiekolwiek inne 
niezgodne z prawem działanie mające 



PE551.867v01-00 80/84 AM\1053204PL.doc

PL

wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF
może przekazywać właściwym organom 
zainteresowanych państw członkowskich 
informacje uzyskane w trakcie dochodzeń.

wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF
przekazuje właściwym organom 
zainteresowanych państw członkowskich 
informacje uzyskane w trakcie dochodzeń.

__________________ __________________
5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
883/2013 z dnia 11 września 2013 r.
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
883/2013 z dnia 11 września 2013 r.
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

6 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 
2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 
15.11.1996, s. 2).

6 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 
2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 
15.11.1996, s. 2).

7 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w 
sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 
23.12.1995, s. 1).

7 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w 
sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 
23.12.1995, s. 1).

Or. it

Poprawka 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku udowodnienia takich 
niezgodnych z prawem działań, EBI 
podejmuje działania służące odzyskaniu 
środków w odniesieniu do swoich działań 

W przypadku udowodnienia takich 
niezgodnych z prawem działań, EBI 
podejmuje wszelkie działania służące 
odzyskaniu środków w odniesieniu do 
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wspieranych gwarancją UE. swoich działań wspieranych gwarancją UE.

Or. it

Poprawka 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Umowy o finansowanie podpisane w 
związku z działaniami wspieranymi na 
mocy niniejszego rozporządzenia zawierają 
klauzule umożliwiające wykluczenie z 
działań EBI w zakresie finansowania i 
inwestycji oraz, w razie konieczności,
podjęcie odpowiednich działań służących 
odzyskaniu środków w przypadkach 
nadużyć finansowych, korupcji lub innych 
niezgodnych z prawem działań, zgodnie z 
umową w sprawie EFIS, polityką EBI oraz 
właściwymi wymogami regulacyjnymi.
Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z 
działań EBI w zakresie finansowania i 
inwestycji podejmowana jest zgodnie z 
właściwą umową w sprawie finansowania 
lub inwestowania.

3. Umowy w sprawie finansowania
podpisane w związku z działaniami 
wspieranymi na mocy niniejszego 
rozporządzenia zawierają klauzule 
umożliwiające wykluczenie z działań EBI z 
zakresu finansowania i inwestycji oraz 
podjęcie odpowiednich działań służących 
odzyskaniu środków w przypadkach 
nadużyć finansowych, korupcji lub 
wszelkich innych niezgodnych z prawem 
działań, zgodnie z umową w sprawie EFIS, 
polityką EBI oraz mającymi zastosowanie
wymogami regulacyjnymi. Decyzja o 
zastosowaniu wykluczenia z działań EBI z 
zakresu finansowania i inwestycji 
podejmowana jest zgodnie z właściwą 
umową w sprawie finansowania lub 
inwestowania.

Or. it

Poprawka 362
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W swoich operacjach finansowych i 
inwestycyjnych EBI nie wspiera żadnej 
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działalności, która ma negatywny lub 
szkodliwy wpływ na cele strategii „Europa 
2020”. W szczególności EBI nie bierze 
udziału w żadnym finansowaniu czy 
operacjach inwestycyjnych prowadzących 
do relokalizacji lub utraty zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 363
Monika Vana, Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Skutek społeczny jest warunkiem 
wstępnym wszelkich operacji finansowych 
i inwestycyjnych EFIS; wszelkie postępy w 
realizowaniu operacji bez oceny skutków 
społecznych będą automatycznie 
prowadzić do interwencji ze strony 
platformy społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji 
wyłącznie po uprzednim jednoznacznym 
ustanowieniu ich ograniczonego i 
określonego zakresu.

Or. it
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Poprawka 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 6, powierza się Komisji na okres
trzech lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu
trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 6, powierza się Komisji na okres
jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu
jednego roku.

Or. it

Poprawka 366
Laura Agea, Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. it

Poprawka 367
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 6 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 6 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu.

Or. it


