
AM\1057801PL.doc PE554.830v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Handlu Międzynarodowego

2014/2233(INI)

20.4.2015

POPRAWKI
1 - 128

Projekt sprawozdania
Jan Zahradil
(PE544.336v01-00)

w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na 
inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE
(2014/2233(INI))



PE554.830v01-00 2/72 AM\1057801PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\1057801PL.doc 3/72 PE554.830v01-00

PL

Poprawka 1
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie -1 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 208 traktatu 
lizbońskiego ustanawiający zasadę 
spójności polityki handlowej i polityki na 
rzecz rozwoju UE;

Or. es

Poprawka 2
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 208 TFUE, który 
stanowi, że zmniejszenie ubóstwa jest 
głównym celem polityki UE na rzecz 
rozwoju, oraz ustanawia spójną politykę 
na rzecz rozwoju,

Or. en

Poprawka 3
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 6
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając poprawki przyjęte przez 
PE dnia 15 stycznia 2014 r. do wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie dostępu 
towarów i usług z państw trzecich do 
rynku wewnętrznego Unii w zakresie 
zamówień publicznych oraz procedur 
wspierających negocjacje dotyczące 
dostępu unijnych towarów i usług do 
rynków zamówień publicznych państw 
trzecich4,

skreślone

__________________
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0027.

Or. en

Poprawka 4
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając raport EIM z 2010 r. 
przygotowany dla Komisji Europejskiej pt. 
„Internalizacja europejskich MŚP“,

Or. en

Poprawka 5
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Europa 2020. Strategia na 
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rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

Or. es

Poprawka 6
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 
września 2011 r. w sprawie nowej polityki 
handlowej dla Europy w ramach strategii 
„Europa 2020” (2010/2152(INI))1,

__________________
1 Dz.U. C 56E z 26.2.2013, s. 87-98.

Or. es

Poprawka 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Handel, wzrost i polityka 
światowa - polityka handlowa jako 
kluczowy element strategii Europa 2020” 
(COM(2010)0612),

Or. es

Poprawka 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Projekt rezolucji
Umocowanie 6 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „W kierunku odnowy 
gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” 
(COM(2012)0173),

Or. es

Poprawka 9
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając systematyczny przegląd 
literatury przygotowany przez 
Departament Polityki i Oceny Działań 
(IOB) Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Holandii pt. „Partnerstwa publiczno-
prywatne w krajach rozwijających się“,

Or. en

Poprawka 10
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję OECD z 1997 
r. o zwalczaniu przekupstwa 
zagranicznych funkcjonariuszy 
publicznych w międzynarodowych 
transakcjach handlowych,
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Or. es

Poprawka 11
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ust. 46 dokumentu 
końcowego Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20),

Or. es

Poprawka 12
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
zaktualizowane w maju 2011 r.,

Or. es

Poprawka 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Odnowiona strategia UE na lata 2011-
2014 dotycząca społecznej 
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odpowiedzialności przedsiębiorstw” 
(COM(2011)0681),

Or. es

Poprawka 14
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 
stycznia 2013 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie 
o interesy obywateli a droga do trwałego 
ożywienia gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu (2012/2097(INI)) 
PE 498.081v02-00, A7-0023/2013)1,

__________________
1 P7_TA(2013)0050

Or. es

Poprawka 15
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 j (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zasady upodmiotowienia 
kobiet wydane przez ONZ w marcu 
2010 r., zawierające wytyczne dotyczące 
sposobów upodmiotowienia kobiet w 
miejscu pracy, na rynku i w społeczności, 
będące wynikiem współpracy między 
Jednostką Narodów Zjednoczonych ds. 
Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet 
(UN Women) a inicjatywą ONZ Global 
Compact,
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Or. es

Poprawka 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 j (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zasady przewodnie ONZ 
dotyczące biznesu i praw człowieka oraz 
konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych 
z dnia 8 grudnia 2009 r. (1),

Or. es

Poprawka 17
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 k (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ust. 5 komunikatu 
Komisji zatytułowanego „Strategia na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010 –
2015” (COM(2010)0491),

Or. es

Poprawka 18
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 l (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Deklarację 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
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dotyczącą podstawowych zasad i praw w 
pracy przyjętą w 1998 r. oraz konwencje 
MOP ustanawiające podstawowe normy 
pracy w odniesieniu do: zniesienia pracy 
przymusowej – konwencje nr 29 (1930 r.) 
i 105 (1957 r.), wolności zrzeszania się i 
prawa rokowań zbiorowych – konwencje 
nr 87 (1948 r.) i 98 (1949 r.), zniesienia 
pracy dzieci – konwencje nr 138 (1973 r.) 
i 182 (1999 r.) oraz niedyskryminacji w 
zatrudnieniu – konwencje nr 100 (1951 r.) 
i 111 (1958 r.),

Or. es

Poprawka 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 m (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając również konwencje MOP 
dotyczące postanowień o pracy (w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne) (konwencja nr 94) oraz 
dotyczące rokowań zbiorowych 
(konwencja nr 154),

Or. es

Poprawka 20
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 n (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając program godnej pracy 
i globalny pakt na rzecz miejsc pracy 
opracowane przez MOP i przyjęte na 
podstawie globalnego konsensusu dnia 
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19 czerwca 2009 r. na Międzynarodowej 
Konferencji Pracy,

Or. es

Poprawka 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 o (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Deklarację dotyczącą 
sprawiedliwości społecznej na rzecz 
uczciwej globalizacji przyjętą zgodnie 
przez 183 państwa członkowskie MOP 
dnia 10 czerwca 2008 r.,

Or. es

Poprawka 22
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że państwowe 
struktury gospodarcze i ich dynamika 
skorzystałyby na otoczeniu 
umożliwiającym interakcje pomiędzy 
sektorem publicznym i prywatnym oraz na 
współpracy między podmiotami 
prywatnymi i publicznymi w formie 
wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć;

A. mając na uwadze, że państwowe 
przedsiębiorstwa i struktury gospodarcze i 
ich dynamika skorzystałyby na otoczeniu 
umożliwiającym interakcje pomiędzy 
sektorem publicznym i prywatnym oraz na 
współpracy między podmiotami 
prywatnymi i publicznymi m.in. w formie 
wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć;

Or. es

Poprawka 23
Lola Sánchez Caldentey
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że partnerstwo 
publiczno-prywatne zajmuje jedno z 
czołowych miejsc w programie działań na 
rzecz rozwoju i że jest coraz mocniej 
promowane jako sposób wypełnienia luki 
w zakresie finansowania infrastruktury 
zarówno w krajach rozwiniętych, jak i 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 24
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że wsparcie i 
współpraca UE z sektorem prywatnym 
może i musi przyczyniać się do 
ograniczenia ubóstwa i nierówności oraz 
wspierania praw człowieka, norm 
środowiskowych i dialogu społecznego;

Or. en

Poprawka 25
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że chociaż 
partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) to 

B. mając na uwadze, że chociaż 
partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) to 
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narzędzie długoterminowe 
wykorzystywane w polityce rządowej na 
szczeblu federalnym, regionalnym i 
lokalnym, to nie istnieje uznana na 
poziomie międzynarodowym definicja 
takich partnerstw ani kompleksowe ramy 
prawne dla nich; mając na uwadze, że 
w praktyce PPP są rozumiane jako 
odniesienia do „szerokiego i 
zróżnicowanego spektrum współpracy 
między podmiotami publicznymi (rządy, 
agencje i organizacje międzynarodowe lub 
ich kombinacja) a podmiotami prywatnymi 
(przedsiębiorstwa lub podmioty 
nienastawione na zysk)” i zazwyczaj 
wymagają udostępnienia przez sektor 
prywatny infrastruktury lub aktywów 
tradycyjnie zapewnianych przez rządy;

narzędzie długoterminowe 
wykorzystywane w polityce rządowej na 
szczeblu międzynarodowym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym, to nie istnieje 
uznana na poziomie międzynarodowym 
definicja takich partnerstw ani 
kompleksowe ramy prawne dla nich; mając 
na uwadze, że w praktyce PPP są 
rozumiane jako odniesienia do „szerokiego 
i zróżnicowanego spektrum współpracy 
między podmiotami publicznymi (rządy, 
agencje i organizacje międzynarodowe lub 
ich kombinacja) a podmiotami prywatnymi 
(przedsiębiorstwa lub podmioty 
nienastawione na zysk)” i zazwyczaj 
wymagają udostępnienia przez sektor 
prywatny infrastruktury lub aktywów 
tradycyjnie zapewnianych przez rządy;

Or. es

Poprawka 26
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że globalny kryzys 
gospodarczy od 2007 r. poważnie dotknął 
państwa rozwinięte, wschodzące i 
rozwijające się i wywarł wpływ na ich 
polityki budżetowe oraz dostęp zarówno 
instytucjonalnych, jak i prywatnych 
podmiotów do funduszy niezbędnych do 
realizacji projektów, oddziałując na 
rozwój infrastruktury i innych projektów 
kapitałochłonnych oraz świadczenie 
podstawowych usług;

skreślony

Or. en
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Poprawka 27
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że globalny kryzys 
gospodarczy od 2007 r. poważnie dotknął 
państwa rozwinięte, wschodzące i 
rozwijające się i wywarł wpływ na ich 
polityki budżetowe oraz dostęp zarówno 
instytucjonalnych, jak i prywatnych 
podmiotów do funduszy niezbędnych do 
realizacji projektów, oddziałując na rozwój
infrastruktury i innych projektów 
kapitałochłonnych oraz świadczenie 
podstawowych usług;

C. mając na uwadze, że globalny kryzys 
gospodarczy od 2007 r. poważnie dotknął 
państwa rozwinięte, wschodzące i 
rozwijające się i wywarł wpływ na ich 
polityki budżetowe oraz dostęp zarówno 
instytucjonalnych, jak i prywatnych 
podmiotów, w szczególności MŚP, do 
funduszy niezbędnych do realizacji 
projektów, oddziałując na rozwój 
infrastruktury i innych projektów 
kapitałochłonnych oraz świadczenie 
podstawowych usług;

Or. es

Poprawka 28
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że globalny kryzys 
gospodarczy od 2007 r. poważnie dotknął 
państwa rozwinięte, wschodzące i 
rozwijające się i wywarł wpływ na ich 
polityki budżetowe oraz dostęp zarówno 
instytucjonalnych, jak i prywatnych 
podmiotów do funduszy niezbędnych do 
realizacji projektów, oddziałując na rozwój 
infrastruktury i innych projektów 
kapitałochłonnych oraz świadczenie 
podstawowych usług;

C. mając na uwadze, że globalny kryzys 
gospodarczy od 2007 r. poważnie dotknął 
wszystkie państwa rozwinięte, wschodzące 
i rozwijające się i wywarł wpływ na ich 
polityki budżetowe oraz dostęp zarówno 
instytucjonalnych, jak i prywatnych 
podmiotów do funduszy niezbędnych do 
realizacji projektów, oddziałując na rozwój 
infrastruktury i innych projektów 
kapitałochłonnych oraz świadczenie 
podstawowych usług;

Or. en
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Poprawka 29
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że z powodu 
ograniczeń w budżetach publicznych, 
nasilonych jeszcze kryzysem 
gospodarczym i kryzysem w zakresie 
długu publicznego, istotna jest poprawa 
kosztów, efektywności, skuteczności i 
jakości usług publicznych w celu 
zapewnienia terminowego udostępniania 
infrastruktury publicznej; mając też na 
uwadze, że odpowiednie zaangażowanie 
podmiotów publicznych i prywatnych 
może się do tego przyczynić;

skreślony

Or. en

Poprawka 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że z powodu 
ograniczeń w budżetach publicznych,
nasilonych jeszcze kryzysem 
gospodarczym i kryzysem w zakresie 
długu publicznego, istotna jest poprawa
kosztów, efektywności, skuteczności i 
jakości usług publicznych w celu 
zapewnienia terminowego udostępniania 
infrastruktury publicznej; mając też na 
uwadze, że odpowiednie zaangażowanie 
podmiotów publicznych i prywatnych 
może się do tego przyczynić;

D. mając na uwadze, że z powodu 
ograniczeń w budżetach publicznych, 
nasilonych jeszcze kryzysem 
gospodarczym i kryzysem w zakresie 
długu publicznego, rządy coraz częściej 
uciekają się do innowacyjnych rozwiązań, 
jak na przykład PPP, które przy 
odpowiednim rozwoju mogą przyczynić się 
do poprawy kosztów, efektywności, 
skuteczności i jakości usług publicznych w 
celu zapewnienia terminowego 
udostępniania infrastruktury publicznej; 
ostrzegając jednak, że zachodzi poważne 
ryzyko, iż rządy będą wybierały inicjatywy 
publiczno-prywatne z uwagi na fakt ich 



PE554.830v01-00 16/72 AM\1057801PL.doc

PL

nieuwzględniania przy obliczaniu deficytu 
publicznego, nie zaś przede wszystkim 
dlatego, iż stanowią one najlepszą 
gwarancję odpowiedniego zarządzania 
projektem;

Or. es

Poprawka 31
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że z powodu 
ograniczeń w budżetach publicznych, 
nasilonych jeszcze kryzysem 
gospodarczym i kryzysem w zakresie 
długu publicznego, istotna jest poprawa 
kosztów, efektywności, skuteczności i 
jakości usług publicznych w celu
zapewnienia terminowego udostępniania 
infrastruktury publicznej; mając też na 
uwadze, że odpowiednie zaangażowanie 
podmiotów publicznych i prywatnych 
może się do tego przyczynić;

D. mając na uwadze, że z powodu 
ograniczeń w budżetach publicznych, 
nasilonych jeszcze kryzysem 
gospodarczym i kryzysem w zakresie 
długu publicznego, istotna jest poprawa 
kosztów, skuteczności i jakości usług 
publicznych, jak również zapewnienie
terminowego udostępniania infrastruktury 
publicznej; 

Or. fr

Poprawka 32
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając dodatkowo na uwadze, że 
istnieją nowe możliwe do rozwinięcia 
obszary, które nie były realizowane w 
przeszłości w ramach usług publicznych, 
wraz z nowo opracowanymi 

skreślony
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instrumentami finansowymi i siecią umów 
o wolnym handlu, które zapewniają 
szersze uczestnictwo w projektach
inwestycyjnych za granicą lub torują mu 
drogę dzięki współpracy przedsiębiorstw 
prywatnych i podmiotów publicznych;

Or. en

Poprawka 33
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając dodatkowo na uwadze, że istnieją 
nowe możliwe do rozwinięcia obszary, 
które nie były realizowane w przeszłości w 
ramach usług publicznych, wraz z nowo 
opracowanymi instrumentami 
finansowymi i siecią umów o wolnym 
handlu, które zapewniają szersze 
uczestnictwo w projektach inwestycyjnych 
za granicą lub torują mu drogę dzięki 
współpracy przedsiębiorstw prywatnych i 
podmiotów publicznych;

E. mając dodatkowo na uwadze, że należy 
wezwać państwa członkowskie do 
rozwinięcia nowych obszarów, które nie 
były realizowane w przeszłości w ramach 
usług publicznych,

Or. fr

Poprawka 34
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając dodatkowo na uwadze, że istnieją 
nowe możliwe do rozwinięcia obszary, 
które nie były realizowane w przeszłości w 
ramach usług publicznych, wraz z nowo 
opracowanymi instrumentami 

E. mając na uwadze, że liberalizacja 
handlu i inwestycji nie są celami samymi 
w sobie, ale stanowią narzędzia, które 
powinny przyczynić się do poprawy 
jakości życia ludności na świecie, oraz że 
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finansowymi i siecią umów o wolnym 
handlu, które zapewniają szersze 
uczestnictwo w projektach inwestycyjnych 
za granicą lub torują mu drogę dzięki 
współpracy przedsiębiorstw prywatnych i 
podmiotów publicznych;

w tym kontekście istnieje możliwość 
rozwinięcia innowacyjnych polityk wraz z 
nowymi instrumentami, takimi jak nowo 
opracowane instrumenty finansowe, i 
siecią umów o wolnym handlu, które 
pomogą rządom państw trzecich w 
zagwarantowaniu dostaw infrastruktury, 
dóbr i usług użyteczności publicznej, a 
zarazem zapewniają szersze uczestnictwo 
przedsiębiorstw UE w projektach 
inwestycyjnych za granicą lub torują mu 
drogę dzięki współpracy przedsiębiorstw 
prywatnych i podmiotów publicznych;

Or. es

Poprawka 35
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że polityka 
handlowa UE nie powinna ani pobudzać, 
ani wstrzymywać suwerennych decyzji co 
do skorzystania z PPP, lecz po ich 
podjęciu obowiązkiem UE jest uzyskanie 
jak najlepszego dostępu dużych, średnich i 
małych przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw UE do rynków 
zamówień państwa partnerskiego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wartości 
dodanej dla lokalnej społeczności, w 
świetle zasad otwartości, uczestnictwa, 
odpowiedzialności, skuteczności i 
spójności politycznej;

Or. es

Poprawka 36
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze fakt, że sektor 
prywatny może zaniżać wartość 
infrastruktury społecznej i jej zasięg, a 
znaczne koszty związane z udostępnianiem 
infrastruktury, pozycja niektórych 
sektorów jako naturalnych monopoli lub 
ich znaczenie strategiczne oznaczają, że w 
wielu przypadkach otwarta konkurencja i 
prywatyzacja nie są najbardziej 
odpowiednim rozwiązaniem 
strategicznym, jeżeli interes publiczny 
musi mieć nadrzędne znaczenie;

skreślony

Or. es

Poprawka 37
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze fakt, że sektor 
prywatny może zaniżać wartość 
infrastruktury społecznej i jej zasięg, a 
znaczne koszty związane z udostępnianiem 
infrastruktury, pozycja niektórych 
sektorów jako naturalnych monopoli lub 
ich znaczenie strategiczne oznaczają, że w 
wielu przypadkach otwarta konkurencja i 
prywatyzacja nie są najbardziej
odpowiednim rozwiązaniem strategicznym, 
jeżeli interes publiczny musi mieć 
nadrzędne znaczenie;

F. mając na uwadze fakt, że sektor 
prywatny może zaniżać wartość 
infrastruktury społecznej i jej zasięg, a 
znaczne koszty związane z udostępnianiem 
infrastruktury, pozycja niektórych 
sektorów jako naturalnych monopoli lub 
ich znaczenie strategiczne oznaczają, że w 
wielu przypadkach otwarta konkurencja i 
prywatyzacja nie są odpowiednim 
rozwiązaniem strategicznym, ponieważ
interes publiczny musi mieć nadrzędne 
znaczenie;

Or. fr
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Poprawka 38
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. ostrzegając, że partnerstwa publiczno-
prywatne na rzecz udostępniania 
infrastruktury, podstawowych dóbr i usług 
charakteryzują się złożonością techniczną, 
że nie zawsze stanowią one najwłaściwsze 
rozwiązanie polityczne dla realizacji 
interesu publicznego i że, według 
posiadanych danych, partnerstwa między 
sektorem publicznym i prywatnym mogą 
skutkować wzrostem kosztów usług dla 
obywateli i pociągnąć za sobą straty w 
zakresie zasięgu i jakości świadczonych 
usług;

Or. es

Poprawka 39
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że celem PPP jest
zatem połączenie najlepszych elementów z 
obu tych światów – świadczenia usług i 
udostępniania infrastruktury użyteczności 
publicznej, ale poprzez zwiększenie udziału 
sektora prywatnego zamiast 
przeprowadzania prywatyzacji;

G. mając na uwadze, że celem PPP jest 
połączenie świadczenia usług i 
udostępniania infrastruktury użyteczności 
publicznej ze zwiększeniem udziału sektora 
prywatnego, ale że PPP nie powinny być 
uznawane za pierwszy krok ku 
prywatyzacji oraz że rządy utrzymują 
prawo do odzyskania odpowiedzialności 
za zarządzanie projektami, kiedy uznają to 
za stosowne;

Or. es
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Poprawka 40
Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że model 
partnerstwa publiczno-prywatnego budzi 
wiele wątpliwości ze względu na fakt, że 
dostawa towarów i świadczenie usług 
publicznych w ramach takiego modelu jest 
uwarunkowane postanowieniami umów, 
które mogą ograniczać zdolność władz 
krajowych i lokalnych w zakresie 
wdrażania, przyjmowania, utrzymania lub 
uchylania niektórych środków w 
odniesieniu do zlecania, organizacji, 
finansowania i dostarczania takich dóbr i 
usług;

Or. en

Poprawka 41
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wiele krajów 
wschodzących i rozwijających się zmaga 
się z problemem niedopasowania 
dynamiki prywatnych przedsiębiorstw do 
braku godnej zaufania infrastruktury 
publicznej; mając na uwadze, że takie 
niedopasowania (wprost uderzające w 
Indiach czy Brazylii) osłabiają potencjał 
wzrostu, ograniczają możliwości w 
zakresie importu i eksportu lub powodują 
zakłócenia w liniach produkcyjnych ze 
względu na brak wystarczającej 
infrastruktury portowej, problemy z
transportem wewnętrznym (koleje, 

skreślony
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przewozy towarowe, autostrady) lub 
dysfunkcyjne elektrownie i sieci 
dystrybucji energii elektrycznej; mając na 
uwadze, że problemy te mają także 
negatywny wpływ na dobrostan człowieka 
(ze względu na brak sieci kanalizacyjnych 
i wodociągowych); mając na uwadze, że 
PPP umożliwiają zastosowanie 
zintegrowanych rozwiązań, zgodnie z 
którymi partner lub konsorcjum 
udostępnia „budynek” (budownictwo oraz 
usługi z zakresu inżynierii i architektury), 
„finansowanie” (zastrzyk środków 
prywatnych, finansujący co najmniej 
płatności zaliczkowe w ramach projektu) i 
„eksploatację” (usługi z zakresu 
konserwacji, nadzoru i zarządzania);

Or. en

Poprawka 42
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wiele krajów 
wschodzących i rozwijających się zmaga 
się z problemem niedopasowania dynamiki 
prywatnych przedsiębiorstw do braku 
godnej zaufania infrastruktury publicznej; 
mając na uwadze, że takie niedopasowania 
(wprost uderzające w Indiach czy Brazylii) 
osłabiają potencjał wzrostu, ograniczają 
możliwości w zakresie importu i eksportu 
lub powodują zakłócenia w liniach 
produkcyjnych ze względu na brak 
wystarczającej infrastruktury portowej, 
problemy z transportem wewnętrznym 
(koleje, przewozy towarowe, autostrady) 
lub dysfunkcyjne elektrownie i sieci 
dystrybucji energii elektrycznej; mając na 
uwadze, że problemy te mają także 
negatywny wpływ na dobrostan człowieka 

H. mając na uwadze, że wiele krajów 
wschodzących i rozwijających się zmaga 
się z problemem niedopasowania dynamiki 
prywatnych przedsiębiorstw do braku 
godnej zaufania infrastruktury publicznej; 
mając na uwadze, że takie niedopasowania 
(wprost uderzające w Indiach czy Brazylii) 
osłabiają potencjał wzrostu, ograniczają 
możliwości w zakresie importu i eksportu 
lub powodują zakłócenia w liniach 
produkcyjnych ze względu na brak 
wystarczającej infrastruktury portowej, 
problemy z transportem wewnętrznym 
(koleje, przewozy towarowe, autostrady) 
lub dysfunkcyjne elektrownie i sieci 
dystrybucji energii elektrycznej; mając na 
uwadze, że problemy te mają także 
negatywny wpływ na dobrostan człowieka 
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(ze względu na brak sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych); mając na uwadze, że 
PPP umożliwiają zastosowanie 
zintegrowanych rozwiązań, zgodnie z 
którymi partner lub konsorcjum 
udostępnia „budynek” (budownictwo oraz 
usługi z zakresu inżynierii i architektury), 
„finansowanie” (zastrzyk środków 
prywatnych, finansujący co najmniej 
płatności zaliczkowe w ramach projektu) i 
„eksploatację” (usługi z zakresu 
konserwacji, nadzoru i zarządzania);

(ze względu na brak sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych); 

Or. fr

Poprawka 43
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wiele krajów 
wschodzących i rozwijających się zmaga 
się z problemem niedopasowania dynamiki 
prywatnych przedsiębiorstw do braku 
godnej zaufania infrastruktury publicznej; 
mając na uwadze, że takie niedopasowania 
(wprost uderzające w Indiach czy Brazylii) 
osłabiają potencjał wzrostu, ograniczają 
możliwości w zakresie importu i eksportu 
lub powodują zakłócenia w liniach 
produkcyjnych ze względu na brak 
wystarczającej infrastruktury portowej, 
problemy z transportem wewnętrznym 
(koleje, przewozy towarowe, autostrady)
lub dysfunkcyjne elektrownie i sieci 
dystrybucji energii elektrycznej; mając na 
uwadze, że problemy te mają także 
negatywny wpływ na dobrostan człowieka 
(ze względu na brak sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych); mając na uwadze, że 
PPP umożliwiają zastosowanie 
zintegrowanych rozwiązań, zgodnie z 
którymi partner lub konsorcjum udostępnia 

H. mając na uwadze, że wiele krajów 
wschodzących i rozwijających się zmaga 
się z problemem niedopasowania dynamiki 
prywatnych przedsiębiorstw do braku 
godnej zaufania infrastruktury publicznej; 
mając na uwadze, że takie niedopasowania 
(wprost uderzające w Indiach czy Brazylii) 
osłabiają potencjał wzrostu, ograniczają 
możliwości w zakresie importu i eksportu 
lub powodują zakłócenia w liniach 
produkcyjnych ze względu na brak 
wystarczającej infrastruktury portowej, 
problemy z transportem wewnętrznym 
(koleje, przewozy towarowe, autostrady) 
lub dysfunkcyjne elektrownie i sieci 
dystrybucji energii elektrycznej; mając na 
uwadze, że niedopasowania te mają także 
negatywny wpływ na dobrostan człowieka 
(ze względu na brak sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych); mając na uwadze, że 
PPP umożliwiają zastosowanie 
zintegrowanych rozwiązań, zgodnie z 
którymi partner lub konsorcjum udostępnia 
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„budynek” (budownictwo oraz usługi z 
zakresu inżynierii i architektury), 
„finansowanie” (zastrzyk środków 
prywatnych, finansujący co najmniej 
płatności zaliczkowe w ramach projektu) i 
„eksploatację” (usługi z zakresu 
konserwacji, nadzoru i zarządzania);

„budynek” (budownictwo oraz usługi z 
zakresu inżynierii i architektury), 
„finansowanie” (zastrzyk środków 
prywatnych, finansujący co najmniej 
płatności zaliczkowe w ramach projektu) i 
„eksploatację” (usługi z zakresu 
konserwacji, nadzoru i zarządzania);

Or. en

Poprawka 44
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że organizacje 
międzyrządowe również korzystały z PPP 
do udzielania pomocy krajom najsłabiej 
rozwiniętym za pośrednictwem partnerstw 
z organizacjami działającymi w dziedzinie 
rozwoju i współpracy: Bank Światowy, 
regionalne banki odbudowy, Organizacja 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na 
rzecz Dzieci (UNICEF), by wymienić tylko 
niektóre z nich, wykorzystały PPP do 
realizacji działań; mając na uwadze, że 
jeśli chodzi o zasięg geograficzny, USA, 
Australia, Japonia, Malezja, Singapur, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne 
kraje Azji i Ameryki Łacińskiej (zwłaszcza 
Chile) mają doświadczenie w zakresie 
PPP; mając na uwadze, że kraje należące 
do OECD (Finlandia, Francja, Niemcy, 
Grecja, Włochy, Irlandia, Holandia, 
Portugalia i Hiszpania) mają także 
odpowiednie przepisy; mając na uwadze, 
że Wielka Brytania prowadzi najbardziej 
rozwinięty program w dziedzinie PPP (z 
inicjatywy prywatnego finansowania 
pokrywa się koszty ok. 20% inwestycji 
publicznych); mając na uwadze, że UE 

skreślony
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przoduje w zakresie rynku infrastruktury 
PPP, koncentrując ponad 45% wartości 
nominalnej PPP;

Or. en

Poprawka 45
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że organizacje 
międzyrządowe również korzystały z PPP 
do udzielania pomocy krajom najsłabiej 
rozwiniętym za pośrednictwem partnerstw 
z organizacjami działającymi w dziedzinie 
rozwoju i współpracy: Bank Światowy, 
regionalne banki odbudowy, Organizacja 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz 
Dzieci (UNICEF), by wymienić tylko 
niektóre z nich, wykorzystały PPP do 
realizacji działań; mając na uwadze, że 
jeśli chodzi o zasięg geograficzny, USA, 
Australia, Japonia, Malezja, Singapur, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne 
kraje Azji i Ameryki Łacińskiej (zwłaszcza 
Chile) mają doświadczenie w zakresie 
PPP; mając na uwadze, że kraje należące 
do OECD (Finlandia, Francja, Niemcy, 
Grecja, Włochy, Irlandia, Holandia, 
Portugalia i Hiszpania) mają także 
odpowiednie przepisy; mając na uwadze, 
że Wielka Brytania prowadzi najbardziej 
rozwinięty program w dziedzinie PPP (z 
inicjatywy prywatnego finansowania 
pokrywa się koszty ok. 20% inwestycji 
publicznych); mając na uwadze, że UE 
przoduje w zakresie rynku infrastruktury 
PPP, koncentrując ponad 45% wartości 
nominalnej PPP;;

I. mając na uwadze, że organizacje 
międzyrządowe również korzystały z PPP 
do udzielania pomocy krajom najsłabiej 
rozwiniętym za pośrednictwem partnerstw 
z organizacjami działającymi w dziedzinie 
rozwoju i współpracy: Bank Światowy, 
regionalne banki odbudowy, Organizacja 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz 
Dzieci (UNICEF), by wymienić tylko 
niektóre z nich, wykorzystały PPP do 
realizacji działań; mając na uwadze, że 
doświadczenia w zakresie partnerstw 
publiczno-prywatnych w krajach 
rozwijających się - w szczególności w 
najsłabiej rozwiniętych krajach - są 
mieszane, ponieważ partnerstwa 
publiczno-prywatne często okazują się być 
dużo bardziej kosztowne w długim okresie 
niż standardowe zamówienia publiczne ze 
względu na wyższe koszty finansowania 
pożyczek w sektorze prywatnym w 
porównaniu do stawek państwowych; 
mając na uwadze, że z tego względu 
partnerstwa publiczno-prywatne często nie 
prowadzą do osiągnięcia publicznych 
celów rozwojowych, ponieważ muszą 
spełniać krótkofalowe kryteria 
amortyzacji finansowej;
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Poprawka 46
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że partnerstwa 
publiczno-prywatne są jednymi z kilku 
opcji dostępnych dla rządów w kontekście 
przyciągania prywatnego kapitału 
inwestycyjnego i nie powinny być 
uznawane za uniwersalne rozwiązanie 
spełniające wszystkie cele, szczególnie w 
krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 47
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając jednak na uwadze, że 
doświadczenie ujawniło poważne 
niedostatki PPP w zakresie zarządzania, w 
związku z którymi państwa musiały 
ponieść ogromne koszty, szczególnie w 
sektorze szpitalnictwa i więziennictwa;

Or. fr

Poprawka 48
Klaus Buchner
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Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że nadal dostępnych 
jest niewiele narzędzi diagnostycznych 
służących do pomiaru efektywności 
partnerstw publiczno-prywatnych oraz 
określania, kiedy i jak partnerstwa 
publiczno-prywatne stanowią 
preferowaną opcję w tradycyjnych 
rozwiązaniach umownych w krajach 
rozwijających się i w krajach najsłabiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 49
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że PPP były 
stosowane w kontekście funduszy 
strukturalnych, rozszerzenia UE, sieci 
transeuropejskich, wspólnych inicjatyw 
technologicznych, programu Europa 
2020, B&R (fabryki przyszłości, 
energooszczędne budynki, inicjatywa na 
rzecz ekologicznych pojazdów, 
zrównoważone procesy przemysłowe, 
fotonika, robotyka, wysoko wydajne 
komputery i sieci 5G), e-kształcenia, 
projektów badawczych z uniwersytetami i 
innych programów w dziedzinie zdrowia 
(takich jak inicjatywa w zakresie leków 
innowacyjnych); mając na uwadze, że 
Europejski Bank Inwestycyjny i 
Europejskie Centrum Wiedzy 
Specjalistycznej w zakresie PPP 
przeprowadziły projekty w UE, w krajach 
sąsiadujących z UE i w jeszcze dalej 

skreślony
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położonych krajach; mając na uwadze, że 
UE również przyczyniła się do tego 
poprzez Globalny Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej; 
mając na uwadze, że Europejski Fundusz 
na rzecz Inwestycji Strategicznych 
zamierza wspierać szereg PPP w UE, w 
których uczestniczyć mogą 
przedsiębiorstwa pochodzące z państw 
będących partnerami handlowymi;

Or. en

Poprawka 50
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że do tej pory UE 
utrzymywała swoje rynki zamówień 
publicznych w dużej mierze otwarte dla 
konkurencji międzynarodowej i że posiada 
ona zasady mające na celu poprawę 
uczciwej i efektywnej konkurencji na 
jednolitym rynku oraz zapewnienie 
równych warunków działania dla 
międzynarodowych inwestorów; mając na 
uwadze, że własność zagraniczna czy 
kontrola sprawowana przez podmioty 
zagraniczne nie są podstawą do 
dyskryminacji w UE i że przedsiębiorstwa 
zagraniczne mogą otwierać lokalne 
oddziały, aby móc uczestniczyć w PPP;

Or. es

Poprawka 51
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Motyw K
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Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że unijne umowy o 
wolnym handlu zawierają postanowienia, 
które torują przedsiębiorstwom drogę do
składania ofert w ramach PPP poprzez 
dostęp do rynku i rozpoczynanie 
działalności przez inwestorów; mając na 
uwadze, że działania i możliwości otwarte 
w odniesieniu do Korei, Kolumbii/ Peru, 
Ameryki Środkowej, Singapuru i Kanady 
(oraz Wietnamu i Japonii) są definiowane 
odmiennie i odrębnie w każdym 
przypadku; mając na uwadze, że 
potrzebne jest relatywnie elastyczne 
podejście w odniesieniu do negocjacji z 
różnymi partnerami; mając na uwadze, że 
na poziomie wielostronnym Układ ogólny 
w sprawie handlu usługami (GATS) oraz 
Porozumienie w sprawie zamówień 
publicznych (GPA) również ustanawiają 
szereg zobowiązań, podobnie jak inne 
instrumenty wielostronne, takie jak 
porozumienie w sprawie handlu usługami 
(TiSA); mając w związku z tym na 
uwadze, że otoczenie w UE staje się coraz 
bardziej konkurencyjne;

skreślony

Or. en

Poprawka 52
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że unijne umowy o 
wolnym handlu zawierają postanowienia, 
które torują przedsiębiorstwom drogę do 
składania ofert w ramach PPP poprzez 
dostęp do rynku i rozpoczynanie 
działalności przez inwestorów; mając na 
uwadze, że działania i możliwości otwarte 

K. mając na uwadze, że unijne umowy o 
wolnym handlu zawierają postanowienia, 
które torują przedsiębiorstwom drogę do 
składania ofert w ramach PPP poprzez 
dostęp do rynku i rozpoczynanie 
działalności przez inwestorów; mając na 
uwadze, że działania i możliwości otwarte 
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w odniesieniu do Korei, Kolumbii/ Peru, 
Ameryki Środkowej, Singapuru i Kanady 
(oraz Wietnamu i Japonii) są definiowane 
odmiennie i odrębnie w każdym 
przypadku; mając na uwadze, że potrzebne 
jest relatywnie elastyczne podejście w 
odniesieniu do negocjacji z różnymi 
partnerami; mając na uwadze, że na 
poziomie wielostronnym Układ ogólny w 
sprawie handlu usługami (GATS) oraz 
Porozumienie w sprawie zamówień 
publicznych (GPA) również ustanawiają
szereg zobowiązań, podobnie jak inne 
instrumenty wielostronne, takie jak 
porozumienie w sprawie handlu usługami 
(TiSA); mając w związku z tym na 
uwadze, że otoczenie w UE staje się coraz 
bardziej konkurencyjne;

w odniesieniu do Korei, Kolumbii/ Peru, 
Ameryki Środkowej, Singapuru i Kanady 
(oraz Wietnamu i Japonii) są definiowane 
odmiennie i odrębnie w każdym 
przypadku; mając na uwadze, że potrzebne 
jest relatywnie elastyczne podejście w 
odniesieniu do negocjacji z różnymi 
partnerami, przy czym celem powinien być 
zawsze wkład w zrównoważony rozwój 
społeczny, gospodarczy i środowiskowy, 
demokracja i dobre zarządzanie, 
poszanowanie praw człowieka i wsparcie 
standardów ochrony uznanych na 
szczeblu międzynardowym, w tym 
tworzenie godnych miejsc pracy; mając na 
uwadze, że na poziomie wielostronnym 
Układ ogólny w sprawie handlu usługami 
(GATS) oraz Porozumienie w sprawie 
zamówień publicznych (GPA) również 
ustanawiają szereg zobowiązań, podobnie 
jak inne instrumenty wielostronne, takie 
jak porozumienie w sprawie handlu 
usługami (TiSA); mając w związku z tym 
na uwadze, że otoczenie w UE staje się 
coraz bardziej konkurencyjne;

Or. es

Poprawka 53
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

K a. mając na uwadze, że zamówienia 
publiczne pozostają kluczowym 
narzędziem, szczególnie w krajach 
rozwijających się, umożliwiającym 
wzmocnienie i dywersyfikację ich 
zdolności przemysłowych, co wyjaśnia 
niechęć tych krajów do przystąpienia do 
Porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA); mając na uwadze, że 
UE powinna uwzględniać fakt, że 
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efektywność kosztowa jest tylko jednym z 
wielu czynników w procesie 
podejmowania decyzji o zamówieniach na 
infrastrukturę, szczególnie w krajach 
najsłabiej rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 54
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla potrzebę pobudzenia 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i 
wydajności poprzez nowe działania mające 
na celu aktywizowanie podmiotów
gospodarczych w celu ożywienia wzrostu;

1. podkreśla potrzebę pobudzenia 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i 
wydajności poprzez nowe działania mające 
na celu aktywizowanie podmiotów 
gospodarczych w celu ożywienia wzrostu, 
w tym poprzez inwestycje realizowane 
poza rynkiem jednolitym;

Or. en

Poprawka 55
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla potrzebę pobudzenia 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i 
wydajności poprzez nowe działania mające 
na celu aktywizowanie podmiotów 
gospodarczych w celu ożywienia wzrostu;

1. podkreśla potrzebę pobudzenia 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i 
wydajności w Unii Europejskiej i w 
państwach trzecich poprzez nowe 
działania mające na celu aktywizowanie 
podmiotów gospodarczych w celu 
ożywienia wzrostu;

Or. en
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Poprawka 56
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla potrzebę pobudzenia 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i 
wydajności poprzez nowe działania mające 
na celu aktywizowanie podmiotów 
gospodarczych w celu ożywienia wzrostu;

1. podkreśla potrzebę pobudzenia 
tworzenia godziwych miejsc pracy, 
konkurencyjności i wydajności poprzez 
nowe działania mające na celu 
aktywizowanie podmiotów gospodarczych 
w celu ożywienia wzrostu w sposób 
zrównoważony;

Or. en

Poprawka 57
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że partnerstwa publiczno-
prywatne mogłyby stanowić ważne 
potencjalnie źródło wzrostu dla 
przedsiębiorstw europejskich i, w razie 
rozwoju partnerstw publiczno-
prywatnych, sposób na realizację dobrych 
działań w skali światowej przez 
przedsiębiorstwa europejskie;

Or. en

Poprawka 58
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa UE do ustanowienia ram 
regulacyjnych, które pobudzają uczciwe, 
odpowiedzialne, przejrzyste i rozliczalne 
inwestycje;

Or. en

Poprawka 59
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że MŚP oraz większe 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
wyjątkowe dla sektora prywatnego know-
how, doświadczenie i sieci obejmujące 
również władze publiczne w krajach 
nienależących do UE; uważa, że MŚP 
mogą wykorzystać w pełni swój potencjał, 
jeżeli operują na szczeblu globalnym i 
wchodzą na rynki poza Europą, między 
innymi za pośrednictwem PPP, często 
działając jako podwykonawcy dla dużych 
przedsiębiorstw UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 60
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że MŚP oraz większe 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
wyjątkowe dla sektora prywatnego know-

2. zauważa, że MŚP oraz większe 
przedsiębiorstwa mogą w równym stopniu
zapewnić wyjątkowe dla sektora 



PE554.830v01-00 34/72 AM\1057801PL.doc

PL

how, doświadczenie i sieci obejmujące 
również władze publiczne w krajach 
nienależących do UE; uważa, że MŚP 
mogą wykorzystać w pełni swój potencjał, 
jeżeli operują na szczeblu globalnym i 
wchodzą na rynki poza Europą, między 
innymi za pośrednictwem PPP, często 
działając jako podwykonawcy dla dużych 
przedsiębiorstw UE;

prywatnego know-how, doświadczenie i 
sieci obejmujące również władze publiczne 
w krajach nienależących do UE; uważa, że 
MŚP mogą najlepiej wykorzystać w pełni 
swój potencjał, jeżeli operują na szczeblu 
globalnym i wchodzą na rynki poza 
Europą, między innymi za pośrednictwem 
PPP, często działając jako podwykonawcy 
dla dużych przedsiębiorstw UE;

Or. en

Poprawka 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że MŚP oraz większe
przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
wyjątkowe dla sektora prywatnego know-
how, doświadczenie i sieci obejmujące 
również władze publiczne w krajach 
nienależących do UE; uważa, że MŚP 
mogą wykorzystać w pełni swój potencjał, 
jeżeli operują na szczeblu globalnym i 
wchodzą na rynki poza Europą, między 
innymi za pośrednictwem PPP, często 
działając jako podwykonawcy dla dużych 
przedsiębiorstw UE;

2. zauważa, że MŚP oraz większe 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
wyjątkowe dla sektora prywatnego know-
how, doświadczenie i sieci obejmujące 
również władze publiczne w krajach 
nienależących do UE; uważa, że MŚP 
mogą wykorzystać w pełni swój potencjał, 
jeżeli tworzą sieci i operują na szczeblu 
globalnym i wchodzą na rynki poza 
Europą, między innymi za pośrednictwem 
PPP; zaleca Komisji wsparcie i 
pobudzanie tworzenia konsorcjów lub 
innych modeli współpracy między dużymi 
przedsiębiorstwami i MŚP, mając na celu 
ułatwienie MŚP dostępu do PPP;

Or. es

Poprawka 62
Fernando Ruas

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że MŚP oraz większe 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
wyjątkowe dla sektora prywatnego know-
how, doświadczenie i sieci obejmujące 
również władze publiczne w krajach 
nienależących do UE; uważa, że MŚP 
mogą wykorzystać w pełni swój potencjał, 
jeżeli operują na szczeblu globalnym i 
wchodzą na rynki poza Europą, między 
innymi za pośrednictwem PPP, często 
działając jako podwykonawcy dla dużych 
przedsiębiorstw UE;

2. zauważa, że MŚP oraz większe 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić 
wyjątkowe dla sektora prywatnego know-
how, doświadczenie, dobre praktyki i sieci 
obejmujące również władze publiczne w 
krajach nienależących do UE, wspierając 
realizację dynamicznej polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że MŚP 
mogą wykorzystać w pełni swój potencjał, 
jeżeli operują na szczeblu globalnym i 
wchodzą na rynki poza Europą, między 
innymi za pośrednictwem PPP, często 
działając jako podwykonawcy dla dużych 
przedsiębiorstw UE;

Or. en

Poprawka 63
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do wsparcia definicji 
PPP, która zostanie uznana na szczeblu 
międzynarodowym, jako długoterminowej 
relacji między publicznym promotorem 
projektu i inwestorami prywatnymi, 
mającej na celu dostarczanie 
ogólnodostępnych usług użyteczności 
publicznej i infrastruktury wysokiej 
jakości, rozwijanej w oparciu o jasno 
ustanowione warunki umowne, 
podlegające łatwej ocenie poprzez 
wskaźniki monitoringu gwarantujące 
godziwe i stosowne wynagrodzenie w 
przypadku spełnienia warunków zawartej 
umowy;

Or. es
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Poprawka 64
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. odrzuca partnerstwa publiczno-
prywatne (PPP) jako mechanizm, który 
jest wykorzystywany do zmuszania krajów 
rozwijających się do prywatyzacji 
państwowej infrastruktury publicznej i 
przekazywania w prywatne ręce 
odpowiedzialności za usprawnianie usług 
publicznych;

Or. en

Poprawka 65
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa za godne ubolewania, że chociaż 
do tej pory UE utrzymywała swoje rynki 
zamówień publicznych w dużej mierze 
otwarte dla konkurencji 
międzynarodowej, wiele przedsiębiorstw
konkurujących na szczeblu UE działało z 
państw chronionych, przy czym ochrona 
ta przybierała różne formy, takie jak 
status przedsiębiorstwa państwowego, 
bariery handlowe w dziedzinie zamówień 
publicznych, usług lub inwestycji, 
mechanizmy preferencyjnego traktowania 
oferentów krajowych, ograniczenia 
dotyczące traktowania narodowego i 
dostępu do rynku, bariery regulacyjne dla 
tworzenia oddziałów lub filii lub 
ograniczenia w dostępie do finansowania;

skreślony
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Or. en

Poprawka 66
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa za godne ubolewania, że chociaż 
do tej pory UE utrzymywała swoje rynki 
zamówień publicznych w dużej mierze 
otwarte dla konkurencji międzynarodowej, 
wiele przedsiębiorstw konkurujących na 
szczeblu UE działało z państw 
chronionych, przy czym ochrona ta 
przybierała różne formy, takie jak status 
przedsiębiorstwa państwowego, bariery 
handlowe w dziedzinie zamówień 
publicznych, usług lub inwestycji, 
mechanizmy preferencyjnego traktowania 
oferentów krajowych, ograniczenia 
dotyczące traktowania narodowego i 
dostępu do rynku, bariery regulacyjne dla 
tworzenia oddziałów lub filii lub 
ograniczenia w dostępie do finansowania;

3. zauważa, że chociaż do tej pory UE 
utrzymywała swoje rynki zamówień 
publicznych w dużej mierze otwarte dla 
konkurencji międzynarodowej, wiele 
przedsiębiorstw konkurujących na szczeblu 
UE działało z państw chronionych, przy 
czym ochrona ta przybierała różne formy, 
takie jak status przedsiębiorstwa 
państwowego, bariery handlowe w 
dziedzinie zamówień publicznych, usług 
lub inwestycji, mechanizmy 
preferencyjnego traktowania oferentów 
krajowych, ograniczenia dotyczące 
traktowania narodowego i dostępu do 
rynku, bariery regulacyjne dla tworzenia 
oddziałów lub filii lub ograniczenia w 
dostępie do finansowania; wzywa Komisję i 
Radę do ponownego rozważenia unijnej 
polityki na rzecz otwartych rynków 
zamówień publicznych w sposób 
domyślny;

Or. en

Poprawka 67
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa za godne ubolewania, że chociaż 
do tej pory UE utrzymywała swoje rynki 

3. uważa za godne ubolewania, że chociaż 
wiele przedsiębiorstw konkurujących na 
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zamówień publicznych w dużej mierze 
otwarte dla konkurencji 
międzynarodowej, wiele przedsiębiorstw 
konkurujących na szczeblu UE działało z 
państw chronionych, przy czym ochrona ta 
przybierała różne formy, takie jak status 
przedsiębiorstwa państwowego, bariery 
handlowe w dziedzinie zamówień 
publicznych, usług lub inwestycji, 
mechanizmy preferencyjnego traktowania 
oferentów krajowych, ograniczenia 
dotyczące traktowania narodowego i 
dostępu do rynku, bariery regulacyjne dla 
tworzenia oddziałów lub filii lub 
ograniczenia w dostępie do finansowania;

szczeblu UE działa z państw chronionych, 
przy czym ochrona ta przybiera różne 
formy, takie jak status przedsiębiorstwa 
państwowego, bariery handlowe w 
dziedzinie zamówień publicznych, usług 
lub inwestycji, mechanizmy 
preferencyjnego traktowania oferentów 
krajowych, ograniczenia dotyczące 
traktowania narodowego i dostępu do 
rynku, bariery regulacyjne dla tworzenia 
oddziałów lub filii lub ograniczenia w 
dostępie do finansowania, UE do tej pory 
starała się, by jej rynki zamówień 
publicznych były otwarte dla konkurencji 
międzynarodowej;

Or. fr

Poprawka 68
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa za godne ubolewania, że chociaż 
do tej pory UE utrzymywała swoje rynki 
zamówień publicznych w dużej mierze 
otwarte dla konkurencji 
międzynarodowej, wiele przedsiębiorstw 
konkurujących na szczeblu UE działało z 
państw chronionych, przy czym ochrona 
ta przybierała różne formy, takie jak 
status przedsiębiorstwa państwowego, 
bariery handlowe w dziedzinie zamówień 
publicznych, usług lub inwestycji, 
mechanizmy preferencyjnego traktowania 
oferentów krajowych, ograniczenia 
dotyczące traktowania narodowego i 
dostępu do rynku, bariery regulacyjne dla 
tworzenia oddziałów lub filii lub
ograniczenia w dostępie do finansowania;

3. wzywa Komisję do dopilnowania, aby w 
ramach unijnych umów handlowych 
zawarto postanowienia niezbędne dla
umożliwienia europejskim 
przedsiębiorstwom, a w szczególności 
MŚP, konkurowania na równych 
zasadach z lokalnymi przedsiębiorstwami 
za granicą oraz apeluje o stworzenie 
jasnych uregulowań i łatwego dostępu do 
informacji przetargowych i kryteriów 
udzielania zamówień, a także, w 
stosownych przypadkach, wzywa do 
zniesienia wszelkiego rodzaju 
dyskryminacyjnych i nieuzasadnionych 
barier handlowych w dziedzinie zamówień 
publicznych, usług lub inwestycji, w tym 
mechanizmów preferencyjnego 
traktowania oferentów krajowych, 
ograniczeń dotyczących traktowania 
narodowego i dostępu do rynku, 
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dyskryminacji podatkowej, barier 
regulacyjnych dla tworzenia oddziałów lub 
filii, ograniczeń w dostępie do 
finansowania; jednocześnie wzywa 
Komisję do wspierania przepisów 
ograniczających ryzyko występowania 
konfliktów interesów i zjawiska 
„zawłaszczania” regulacji 
podporządkowującego interes publiczny 
interesom sektorów, których te regulacje 
dotyczą, oraz do zachęcenia władz krajów 
partnerskich do wdrożenia zasad 
„otwartego rządu”, mając na celu 
zapewnienie przejrzystości, otwartości i 
równości informacji w procesie udzielania 
zamówień;

Or. es

Poprawka 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. apeluje również do Komisji, aby w 
ramach umów handlowych 
odzwierciedlono znaczenie ostrożnej 
oceny dokonywanej przez rządy w 
odniesieniu do stosowania PPP, przy 
uwzględnieniu nie tylko opłacalności i 
wykonalności projektu, ale również swych 
możliwości finansowych i technicznych w 
zakresie właściwego nadzorowania 
realizacji usługi lub infrastruktury, które 
powinny służyć ogólnemu interesowi 
obywateli;

Or. es

Poprawka 70
Lola Sánchez Caldentey
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że wykorzystanie 
partnerstwa publiczno-prywatnego jest 
problematyczne ze względu na brak 
przejrzystości umów dotyczących takich 
programów, brak metodologii oceny oraz 
brak jasnych i przejrzystych ram 
regulacyjnych w zakresie zapobiegania 
korupcji;

Or. en

Poprawka 71
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla związek między 
partnerstwami publiczno-prywatnymi a 
ryzykiem niemożności spłaty długów; 
zauważa, że partnerstwo publiczno-
prywatne nie może być sposobem 
przerzucania ryzyka z bogatych 
prywatnych przedsiębiorstw na 
podatników z krajów ubogich;

Or. en

Poprawka 72
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. przyznaje, że wyzwania dotyczące PPP 
można przezwyciężyć za pomocą zasad 
dobrego zarządzania, takich jak 
przejrzystość zasad, podejmowania decyzji 
i wdrażania, odpowiednie planowanie 
średnio- i długoterminowej opłacalności, 
udział zainteresowanych stron, rzetelność, 
odpowiedzialność, uczciwość, wydajność i 
skuteczność, środki odstraszające 
dotyczące korupcji, wiedza fachowa 
urzędników, odpowiednie oceny ryzyka 
(od kontekstu geopolitycznego do stóp 
procentowych) i alokacja oraz 
odpowiednia ochrona inwestycji;

4. przyznaje, że wyzwania dotyczące PPP 
można przezwyciężyć za pomocą zasad 
dobrego zarządzania, takich jak 
przejrzystość zasad, podejmowania decyzji 
i wdrażania, odpowiednie planowanie 
średnio- i długoterminowej opłacalności, 
udział zainteresowanych stron, rzetelność, 
odpowiedzialność, uczciwość, wydajność i 
skuteczność, środki odstraszające 
dotyczące korupcji, wiedza fachowa 
urzędników, odpowiednie oceny ryzyka 
(od kontekstu geopolitycznego do stóp 
procentowych) i alokacja oraz 
odpowiednia, przejrzysta i jednocześnie 
skuteczna ochrona inwestycji;

Or. de

Poprawka 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przyznaje, że wyzwania dotyczące PPP 
można przezwyciężyć za pomocą zasad 
dobrego zarządzania, takich jak 
przejrzystość zasad, podejmowania decyzji 
i wdrażania, odpowiednie planowanie
średnio- i długoterminowej opłacalności, 
udział zainteresowanych stron, rzetelność, 
odpowiedzialność, uczciwość, wydajność i 
skuteczność, środki odstraszające 
dotyczące korupcji, wiedza fachowa
urzędników, odpowiednie oceny ryzyka 
(od kontekstu geopolitycznego do stóp 
procentowych) i alokacja oraz 
odpowiednia ochrona inwestycji;

4. przyznaje, że wyzwania dotyczące PPP 
można przezwyciężyć za pomocą zasad 
dobrego zarządzania, takich jak 
przejrzystość i jasność zasad udzielania 
zamówień, wykonawstwa i oceny już od 
początkowych etapów projektu, w 
szczególności określenie wzorca w 
zakresie transferu ryzyka, ocena średnio- i 
długoterminowej opłacalności, udział 
zainteresowanych stron, rzetelność, 
odpowiedzialność, uczciwość, wydajność i 
skuteczność, środki na rzecz 
przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, 
prowadzenie szkoleń technicznych dla
urzędników i zdolność finansowa 
odpowiedzialnego organu administracji w 
odniesieniu do odpowiedniego 
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planowania i nadzorowania wypełnienia 
zapisów klauzul umownych, zwiększenie 
pewności prawa oraz odpowiednia ochrona 
inwestycji w ramach zapewniających 
sprawowanie przewidzianej w prawie 
władzy publicznej;

Or. es

Poprawka 74
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przyznaje, że wyzwania dotyczące PPP 
można przezwyciężyć za pomocą zasad 
dobrego zarządzania, takich jak 
przejrzystość zasad, podejmowania decyzji 
i wdrażania, odpowiednie planowanie 
średnio- i długoterminowej opłacalności, 
udział zainteresowanych stron, rzetelność, 
odpowiedzialność, uczciwość, wydajność i 
skuteczność, środki odstraszające 
dotyczące korupcji, wiedza fachowa 
urzędników, odpowiednie oceny ryzyka 
(od kontekstu geopolitycznego do stóp 
procentowych) i alokacja oraz 
odpowiednia ochrona inwestycji;

4. przyznaje, że wyzwania dotyczące PPP 
można przezwyciężyć za pomocą zasad 
dobrego zarządzania, takich jak 
przejrzystość zasad, podejmowania decyzji 
i wdrażania, poszanowanie suwerennej 
przestrzeni polityki krajowej w zakresie 
podejmowania decyzji zgodnie z 
potrzebami lokalnego społeczeństwa,
odpowiednie planowanie średnio- i 
długoterminowej opłacalności, udział 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
rzetelność, odpowiedzialność, uczciwość, 
wydajność i skuteczność, środki 
odstraszające dotyczące korupcji, wiedza 
fachowa urzędników, ocen ryzyka 
zadłużenia i odpowiednie ogólne oceny 
ryzyka (od kontekstu geopolitycznego do 
stóp procentowych) i alokacja;

Or. en

Poprawka 75
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa zatem, że Komisja i państwa 
członkowskie powinny współpracować 
przy promowaniu tych zasad i dobrych 
praktyk poza granicami UE; podkreśla, że 
państwa członkowskie odgrywają 
kluczową rolę w tym względzie;

Or. en

Poprawka 76
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa, że projekty partnerstwa 
publiczno-prywatnego otwierają systemy 
opieki zdrowotnej krajów rozwijających 
się na sektor prywatny, co oznacza, że 
szczupłe fundusze publiczne zamiast 
wzmocnić system powszechnych 
świadczeń zdrowotnych są wyprowadzane 
z systemu podstawowej opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 77
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla, że partnerstwo publiczno-
prywatne zawsze powinno być zgodne z 
uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym zasadami rozwoju, 
takimi jak zasady skuteczności rozwoju, 
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oraz z narodowym rozwojem krajów 
partnerskich, a poszanowanie miejscowej 
wiedzy i własności jest kluczowym 
składnikiem modelu i wdrażania 
partnerstwa publiczno-prywatnego;

Or. en

Poprawka 78
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. przestrzega, że projekty partnerstwa 
publiczno-prywatnego uniemożliwiają 
osiągnięcie celu suwerenności 
żywnościowej, ponieważ partnerstwo 
publiczno-prywatne ma negatywny wpływ 
na drobnych producentów rolnych, gdyż 
wymaga od krajów rozwijających się 
zmiany polityki, tak by umożliwić 
ekspansję agrobiznesu i zawłaszczanie 
ziemi w zamian za inwestycje;

Or. en

Poprawka 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że świadczenie wysokiej 
jakości opłacalnych usług dla ludności jest 
niezbędne w celu zapewnienia skutecznego 
wdrażania i rentowności; przypomina, że 
złożony proces wyboru modeli i umów ma 
wpływ na rozwój każdego projektu; 
ostrzega, że na niektórych etapach PPP 

5. przypomina, że świadczenie wysokiej 
jakości, dostępnych i opłacalnych usług dla 
ludności jest warunkiem niezbędnym w 
celu zapewnienia skutecznego wdrażania i 
rentowności; przypomina, że złożony 
proces wyboru modeli i umów ma wpływ 
na rozwój każdego projektu; ostrzega przed 
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zostały użyte do wykorzystania luk 
prawnych w rachunkowości i 
sprawozdawczości podatkowej, co 
doprowadziło Eurostat do przyjęcia 
ukierunkowanych zasad rachunkowości; 
podkreśla potrzebę stworzenia 
odpowiednich struktur instytucjonalnych, 
łączących aspekty politycznego 
zobowiązania, dobrego zarządzania i 
odpowiednich podstaw prawnych;

ryzykiem, że rządy będą wybierały PPP 
jedynie po to, aby wypełnić cele na rzecz 
obniżenia deficytu publicznego oraz że na 
niektórych etapach PPP zostały użyte do 
wykorzystania luk prawnych w 
rachunkowości i sprawozdawczości 
podatkowej, co doprowadziło Eurostat do 
przyjęcia ukierunkowanych zasad 
rachunkowości; podkreśla potrzebę 
stworzenia odpowiednich struktur 
instytucjonalnych, łączących aspekty 
politycznego zobowiązania, dobrego 
zarządzania i odpowiednich podstaw 
prawnych, mając na celu zapewnienie, że 
PPP służyć będą ostatecznemu celowi, 
jakim jest dostarczenie obywatelom 
bardziej dostępnych usług o lepszej 
jakości; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie oceny doświadczenia 
przedsiębiorstw i zrealizowanych przez nie 
projektów, w odniesieniu do jakości 
świadczonych usług i odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności;

Or. es

Poprawka 80
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że świadczenie wysokiej 
jakości opłacalnych usług dla ludności jest 
niezbędne w celu zapewnienia skutecznego 
wdrażania i rentowności; przypomina, że 
złożony proces wyboru modeli i umów ma 
wpływ na rozwój każdego projektu; 
ostrzega, że na niektórych etapach PPP 
zostały użyte do wykorzystania luk 
prawnych w rachunkowości i 
sprawozdawczości podatkowej, co 
doprowadziło Eurostat do przyjęcia 
ukierunkowanych zasad rachunkowości; 

5. przypomina, że świadczenie wysokiej 
jakości opłacalnych usług dla ludności, 
zarówno w granicach UE, jak i poza jej 
granicami, jest niezbędne w celu 
zapewnienia skutecznego wdrażania i 
rentowności; przypomina, że złożony 
proces wyboru modeli i umów ma wpływ 
na rozwój każdego projektu; podkreśla 
potrzebę stworzenia odpowiednich struktur 
instytucjonalnych, łączących aspekty 
politycznego zobowiązania, dobrego 
zarządzania i odpowiednich podstaw 
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podkreśla potrzebę stworzenia 
odpowiednich struktur instytucjonalnych, 
łączących aspekty politycznego 
zobowiązania, dobrego zarządzania i 
odpowiednich podstaw prawnych;

prawnych;

Or. en

Poprawka 81
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że świadczenie wysokiej 
jakości opłacalnych usług dla ludności jest 
niezbędne w celu zapewnienia 
skutecznego wdrażania i rentowności; 
przypomina, że złożony proces wyboru 
modeli i umów ma wpływ na rozwój 
każdego projektu; ostrzega, że na 
niektórych etapach PPP zostały użyte do 
wykorzystania luk prawnych w 
rachunkowości i sprawozdawczości 
podatkowej, co doprowadziło Eurostat do 
przyjęcia ukierunkowanych zasad 
rachunkowości; podkreśla potrzebę 
stworzenia odpowiednich struktur 
instytucjonalnych, łączących aspekty 
politycznego zobowiązania, dobrego 
zarządzania i odpowiednich podstaw 
prawnych;

5. przypomina, że świadczenie wysokiej 
jakości usług publicznych dla ludnośći jest 
niezbędne dla osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju; przypomina, że 
złożony proces wyboru modeli i umów ma 
wpływ na rozwój każdego projektu; 
ostrzega, że na niektórych etapach PPP 
zostały użyte do wykorzystania luk 
prawnych w rachunkowości i 
sprawozdawczości podatkowej, co 
doprowadziło Eurostat do przyjęcia 
ukierunkowanych zasad rachunkowości; 
podkreśla potrzebę stworzenia 
odpowiednich struktur instytucjonalnych, 
łączących aspekty politycznego 
zobowiązania, dobrego zarządzania i 
odpowiednich podstaw prawnych;

Or. en

Poprawka 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. ostrzega również, że mając na celu 
zapewnienie, że PPP nie będzie w istocie 
prowadziło do prywatyzacji określonej 
usługi publicznej i w celu umożliwienia 
rządowi objęcia nad nią pełnego 
zarządzania, należy zapobiegać sytuacjom 
zależności władz publicznych w stosunku 
do prywatnego podmiotu zamawiającego;

Or. es

Poprawka 83
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rosnący potencjał PPP do 
wspierania innowacyjnych rozwiązań 
mobilizujących w celach rozwojowych 
długookresowe finansowanie prywatne i 
zasoby krajowe, zważywszy na fakt, że w 
krajach rozwijających się konieczne są 
szeroko zakrojone inwestycje w zakresie 
infrastruktury, dostaw wody i energii, z 
których większość będzie musiała 
pochodzić z sektora prywatnego; sądzi, że 
PPP mogą również generować 
innowacyjne technologie i modele 
biznesowe, a także tworzyć mechanizmy 
rozliczalności sektora prywatnego;

skreślony

Or. fr

Poprawka 84
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rosnący potencjał PPP do 
wspierania innowacyjnych rozwiązań 
mobilizujących w celach rozwojowych 
długookresowe finansowanie prywatne i 
zasoby krajowe, zważywszy na fakt, że w 
krajach rozwijających się konieczne są 
szeroko zakrojone inwestycje w zakresie 
infrastruktury, dostaw wody i energii, z 
których większość będzie musiała 
pochodzić z sektora prywatnego; sądzi, że
PPP mogą również generować 
innowacyjne technologie i modele 
biznesowe, a także tworzyć mechanizmy 
rozliczalności sektora prywatnego;

6. uważa, że tylko odpowiednio 
regulowane PPP mogą również generować 
innowacyjne technologie i modele 
biznesowe, a także tworzyć mechanizmy 
rozliczalności sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 85
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rosnący potencjał PPP do 
wspierania innowacyjnych rozwiązań 
mobilizujących w celach rozwojowych 
długookresowe finansowanie prywatne i 
zasoby krajowe, zważywszy na fakt, że w 
krajach rozwijających się konieczne są 
szeroko zakrojone inwestycje w zakresie 
infrastruktury, dostaw wody i energii, z 
których większość będzie musiała 
pochodzić z sektora prywatnego; sądzi, że 
PPP mogą również generować 
innowacyjne technologie i modele 
biznesowe, a także tworzyć mechanizmy 
rozliczalności sektora prywatnego;

6. podkreśla rosnący potencjał PPP do 
wspierania innowacyjnych rozwiązań 
mobilizujących w celach rozwojowych 
długookresowe finansowanie prywatne i 
zasoby krajowe, zważywszy na fakt, że 
konieczne są szeroko zakrojone inwestycje 
w zakresie infrastruktury, dostaw wody i 
energii, którym często sam sektor 
publiczny nie jest w stanie sprostać; sądzi, 
że PPP mogą również generować 
innowacyjne technologie i modele 
biznesowe; ostrzega jednak, że w wielu 
przypadkach uczestnictwo sektora 
prywatnego w PPP w krajach 
rozwijających się okazało się nieskuteczne 
i że muszą mu towarzyszyć działania na 
rzecz pomocy krajom trzecim we 
wzmocnieniu ich potencjału;
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Or. es

Poprawka 86
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rosnący potencjał PPP do 
wspierania innowacyjnych rozwiązań 
mobilizujących w celach rozwojowych 
długookresowe finansowanie prywatne i 
zasoby krajowe, zważywszy na fakt, że w 
krajach rozwijających się konieczne są 
szeroko zakrojone inwestycje w zakresie 
infrastruktury, dostaw wody i energii, z 
których większość będzie musiała 
pochodzić z sektora prywatnego; sądzi, że 
PPP mogą również generować 
innowacyjne technologie i modele 
biznesowe, a także tworzyć mechanizmy 
rozliczalności sektora prywatnego;

6. uważa, że PPP są jedną z opcji 
służących do wspierania innowacyjnych 
rozwiązań mobilizujących w celach 
rozwojowych długookresowe finansowanie 
prywatne i zasoby krajowe, zważywszy na 
fakt, że w krajach rozwijających się 
konieczne są szeroko zakrojone inwestycje 
w zakresie infrastruktury, dostaw wody i 
energii, z których większość skorzystałaby 
na zaangażowaniu sektora prywatnego; 
sądzi, że PPP mogą również generować 
innowacyjne technologie i modele 
biznesowe, a także tworzyć mechanizmy 
rozliczalności sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 87
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. w tym kontekście wzywa organy UE do 
wsparcia programów pomocy technicznej 
dla krajów rozwijających się, aby 
przyczynić się do wzmocnienia ram 
prawnych i instytucjonalnych dla PPP, a 
w szczególności ich zdolności do oceny, 
planowania i monitorowania 
odpowiedniej realizacji projektów, przy 
jednoczesnej możliwości składania 
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roszczeń wobec przedsiębiorstw w 
przypadku niezgodności;

Or. es

Poprawka 88
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6 a. zauważa, że partnerstwo publiczno-
prywatne zajmuje jedno z czołowych 
miejsc w programie działań na rzecz 
rozwoju i że jest coraz mocniej 
promowane jako sposób wypełnienia luki 
w zakresie finansowania infrastruktury 
zarówno w krajach rozwiniętych, jak i 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 89
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6 b. podkreśla, że w ramach unijnej 
polityki handlowej należy szanować 
swobodę działań politycznych krajów 
rozwijających się, aby utrzymać 
odpowiednie taryfy przywozowe 
ułatwiające tworzenie miejsc pracy 
wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą 
być źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
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dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego; podkreśla, 
że w odróżnieniu od negatywnych stron 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 
polegających na niemal całkowitym 
przejęciu ryzyka partnerów prywatnych 
przez rządy dzięki transferowi ryzyka 
biznesowego do sektora publicznego, 
rozwój partnerstwa publiczno-publicznego 
jest mechanizmem naprawy lub 
usprawnienia państwowych 
przedsiębiorstw infrastrukturalnych;

Or. en

Poprawka 90
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. apeluje o branie pod uwagę 
partnerstwa publiczno-prywatnego tylko 
wtedy, gdy inne tańsze i mniej ryzykowne 
opcje finansowania są niedostępne;

Or. en

Poprawka 91
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. podkreśla, że nie należy zakładać, iż 
partnerstwo publiczno-prywatne ma 
zdolność do wygenerowania pozytywnych 
wyników dla rozwoju; partnerstwo 
publiczno-prywatne powinno być 
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promowane i zorganizowane w sposób 
przynoszący rzeczywiste korzyści dla 
ubogich;

Or. en

Poprawka 92
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa organy UE do zachęcania 
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących 
w PPP w państwach trzecich, zwłaszcza w 
krajach najmniej rozwiniętych, do 
działania zgodnie z zasadą spójności 
polityk, aby uwzględniane były cele 
współpracy na rzecz rozwoju; wzywa 
ponadto Komisję do wspierania 
zrównoważonych inwestycji i promowania 
projektów ukierunkowanych przykładowo 
na ochronę środowiska, gospodarowanie 
odpadami i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii;

skreślony

Or. fr

Poprawka 93
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa organy UE do zachęcania 
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących 
w PPP w państwach trzecich, zwłaszcza w 
krajach najmniej rozwiniętych, do 
działania zgodnie z zasadą spójności 
polityk, aby uwzględniane były cele 

7. wzywa organy UE do zachęcania 
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących 
w PPP w państwach trzecich, zwłaszcza w 
krajach najmniej rozwiniętych, do 
działania zgodnie z zasadą spójności 
polityk, aby uwzględniane były cele 
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współpracy na rzecz rozwoju; wzywa 
ponadto Komisję do wspierania 
zrównoważonych inwestycji i promowania 
projektów ukierunkowanych przykładowo
na ochronę środowiska, gospodarowanie 
odpadami i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii;

współpracy na rzecz rozwoju; wzywa 
ponadto Komisję do wspierania 
zrównoważonego rozwoju i promowania 
projektów ukierunkowanych na 
ograniczanie ubóstwa, ochronę 
środowiska, gospodarowanie odpadami i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 94
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa organy UE do zachęcania
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących 
w PPP w państwach trzecich, zwłaszcza w 
krajach najmniej rozwiniętych, do 
działania zgodnie z zasadą spójności 
polityk, aby uwzględniane były cele 
współpracy na rzecz rozwoju; wzywa 
ponadto Komisję do wspierania 
zrównoważonych inwestycji i promowania 
projektów ukierunkowanych przykładowo 
na ochronę środowiska, gospodarowanie 
odpadami i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii;

7. wzywa Komisję do opracowania 
kodeksu postępowania, w oparciu o 
istniejące wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, dla 
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących 
w PPP w państwach trzecich, zwłaszcza w 
krajach najmniej rozwiniętych, aby dać im 
możliwość do działania zgodnie z zasadą 
spójności polityk na rzecz rozwoju i 
rozliczania ich z tych działań; wzywa 
ponadto Komisję do wspierania 
zrównoważonych inwestycji przez 
nadawanie priorytetowego znaczenia 
długofalowemu rozwojowi gospodarek 
krajowych, w szczególności w krajach 
najsłabiej rozwiniętych, i promowania 
projektów ukierunkowanych przykładowo 
na ochronę środowiska, gospodarowanie 
odpadami i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawka 95
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa organy UE do zachęcania 
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących
w PPP w państwach trzecich, zwłaszcza w 
krajach najmniej rozwiniętych, do 
działania zgodnie z zasadą spójności 
polityk, aby uwzględniane były cele
współpracy na rzecz rozwoju; wzywa 
ponadto Komisję do wspierania 
zrównoważonych inwestycji i promowania 
projektów ukierunkowanych przykładowo 
na ochronę środowiska, gospodarowanie 
odpadami i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii;

7. wzywa organy UE do zachęcania 
przedsiębiorstw unijnych do uczestnictwa
w PPP w państwach trzecich zgodnie z 
zasadą spójności w celach współpracy na 
rzecz rozwoju; wzywa ponadto Komisję do 
wspierania zrównoważonych inwestycji i 
promowania projektów ukierunkowanych 
przykładowo na ochronę środowiska, 
gospodarowanie odpadami i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii;

Or. es

Poprawka 96
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa organy UE do zachęcania 
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących 
w PPP w państwach trzecich, zwłaszcza w 
krajach najmniej rozwiniętych, do 
działania zgodnie z zasadą spójności 
polityk, aby uwzględniane były cele 
współpracy na rzecz rozwoju; wzywa 
ponadto Komisję do wspierania 
zrównoważonych inwestycji i promowania 
projektów ukierunkowanych przykładowo 
na ochronę środowiska, gospodarowanie 
odpadami i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii;

7. wzywa organy UE do zachęcania 
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących 
w PPP w państwach trzecich, zwłaszcza w 
krajach najmniej rozwiniętych, do 
działania zgodnie z zasadą spójności 
polityk, aby uwzględniane były cele 
współpracy na rzecz rozwoju; wzywa 
ponadto Komisję do wspierania 
zrównoważonych inwestycji i promowania 
projektów ukierunkowanych przykładowo 
na ochronę środowiska, kształcenie 
publiczne, gospodarowanie odpadami i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii;

Or. it
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Poprawka 97
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że w obszarze pomocy 
rozwojowej partnerstwa publiczno-
prywatne są często skutecznym sposobem 
wydatkowania funduszy unijnych, przy 
jednoczesnym wspieraniu priorytetów 
unijnych i zapewnianiu spójności z 
innymi politykami; apeluje o większe 
zaangażowanie Komisji i większe 
inwestycje w rozwój PPP i 
wykorzystywaniu ich jako narzędzia 
umożliwiającego zwiększenie 
ograniczonego budżetu unijnego na cele 
rozwojowe;

Or. en

Poprawka 98
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. w oparciu o zasadę spójności polityki, 
uważa za niezbędne, aby projekty PPP 
korzystające z oficjalnej pomocy 
rozwojowej poddawane były wstępnej 
analizie w celu oceny ich potencjalnego 
oddziaływania na gospodarkę, 
społeczeństwo, zatrudnienie, środowisko i 
prawa człowieka;

Or. es
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Poprawka 99
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, aby 
przedsiębiorstwa unijne zaangażowane w 
partnerstwo publiczno-prywatne 
przestrzegały zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu podczas całego 
cyklu życia projektów; w tym kontekście 
wzywa Komisję do opracowania 
europejskiego planu w zakresie biznesu i 
praw człowieka, mając na celu skuteczne 
wspieranie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw w UE;

Or. es

Poprawka 100
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do działania na rzecz 
uzyskania znaczących zobowiązań 
dotyczących dostępu do rynku na szczeblu 
międzynarodowym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu oraz w ramach 
bieżących negocjacji dwustronnych z 
państwami trzecimi w celu zaradzenia 
asymetrii w poziomie otwartości unijnych 
rynków zamówień publicznych w 
porównaniu z brakiem otwartości rynków 
innych partnerów handlowych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 101
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do działania na rzecz 
uzyskania znaczących zobowiązań 
dotyczących dostępu do rynku na szczeblu 
międzynarodowym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu oraz w ramach 
bieżących negocjacji dwustronnych z 
państwami trzecimi w celu zaradzenia 
asymetrii w poziomie otwartości unijnych 
rynków zamówień publicznych w 
porównaniu z brakiem otwartości rynków 
innych partnerów handlowych;

8. wzywa Komisję do uznania niechęci 
państw członkowskich WTO i głównych 
partnerów handlowych w kontekście 
zobowiązań w zakresie dostępu do rynku, 
które mogłyby pozwolić na zaradzenia 
asymetrii w poziomie otwartości unijnych 
rynków zamówień publicznych w 
porównaniu z brakiem otwartości rynków 
innych partnerów handlowych, 
jednocześnie uwzględniając brak 
konkurencyjności rynkowej w krajach o 
szczególnie słabym poziomie rozwoju i 
zachowując spójność z bieżącą strategią 
Komisji w zakresie preferencyjnego 
traktowania takich krajów;

Or. en

Poprawka 102
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do działania na rzecz 
uzyskania znaczących zobowiązań 
dotyczących dostępu do rynku na szczeblu 
międzynarodowym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu oraz w ramach 
bieżących negocjacji dwustronnych z 
państwami trzecimi w celu zaradzenia 
asymetrii w poziomie otwartości unijnych 
rynków zamówień publicznych w
porównaniu z brakiem otwartości rynków 
innych partnerów handlowych;

8 wzywa Komisję, aby pomagała 
państwom członkowskim w ochronie ich 
rynków zamówień publicznych, 
wspierając stosowanie wzajemności wobec 
państw trzecich, które są partnerami 
państw członkowskich i które ustanowiły 
system protekcjonistyczny;
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Or. fr

Poprawka 103
Fernando Ruas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do działania na rzecz 
uzyskania znaczących zobowiązań 
dotyczących dostępu do rynku na szczeblu 
międzynarodowym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu oraz w ramach 
bieżących negocjacji dwustronnych z 
państwami trzecimi w celu zaradzenia 
asymetrii w poziomie otwartości unijnych 
rynków zamówień publicznych w 
porównaniu z brakiem otwartości rynków 
innych partnerów handlowych;

8. wzywa Komisję do działania na rzecz 
uzyskania znaczących zobowiązań 
dotyczących dostępu do rynku na szczeblu 
międzynarodowym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu oraz w ramach 
bieżących negocjacji dwustronnych z 
państwami trzecimi w ramach 
pozytywnego podejścia opartego na 
wzajemności, które umożliwia 
międzynarodową konkurencję, w celu 
zaradzenia asymetrii w poziomie 
otwartości unijnych rynków zamówień 
publicznych w porównaniu z brakiem 
otwartości rynków innych partnerów 
handlowych, w tym przepisów 
odnoszących się do inwestycji i dostępu do 
zamówień publicznych, aby zapewnić 
równorzędne warunki konkurencji dla 
przedsiębiorstw unijnych uczestniczących 
w projektach PPP;

Or. en

Poprawka 104
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję do podjęcia działań w 
celu zapobieżenia wszelkim próbom 
blokowania przedsiębiorstw europejskich 
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uczestniczących w zagranicznych 
projektach PPP w postaci barier 
administracyjnych, proceduralnych i 
technicznych;

Or. en

Poprawka 105
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do monitorowania 
funkcjonowania przedsiębiorstw UE za 
granicą, a także wyciągnięcia wniosków z 
sukcesów, modeli i dobrych praktyk w 
celu opracowania wytycznych, do 
rozważenia możliwości utworzenia 
wirtualnych centrów dokumentacji lub 
centrów monitorowania w celu wspierania 
przyjaznych dla użytkownika platform i 
sieci służących informowaniu unijnych 
MŚP o możliwościach udziału w PPP za 
granicą oraz do zapewnienia wsparcia 
technicznego w odniesieniu do ram 
prawnych i spodziewanych wyzwań; 
wzywa również Komisję, by propagowała 
stosowanie jasnych i kompleksowych 
zasad rozliczania na szczeblu 
międzynarodowym w celu zmniejszenia 
niepewności dotyczących PPP, przy 
jednoczesnym propagowaniu solidnej 
polityki budżetowej i trwałości projektów;

9. wzywa Komisję do monitorowania oraz 
dokonania oceny trwałości i ochrony
przedsiębiorstw UE za granicą w celu 
dostarczenia informacji europejskim 
MŚP;

Or. fr

Poprawka 106
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do monitorowania 
funkcjonowania przedsiębiorstw UE za 
granicą, a także wyciągnięcia wniosków z 
sukcesów, modeli i dobrych praktyk w celu 
opracowania wytycznych, do rozważenia 
możliwości utworzenia wirtualnych 
centrów dokumentacji lub centrów
monitorowania w celu wspierania 
przyjaznych dla użytkownika platform i 
sieci służących informowaniu unijnych 
MŚP o możliwościach udziału w PPP za 
granicą oraz do zapewnienia wsparcia 
technicznego w odniesieniu do ram 
prawnych i spodziewanych wyzwań; 
wzywa również Komisję, by propagowała 
stosowanie jasnych i kompleksowych 
zasad rozliczania na szczeblu 
międzynarodowym w celu zmniejszenia 
niepewności dotyczących PPP, przy 
jednoczesnym propagowaniu solidnej 
polityki budżetowej i trwałości projektów;

9. wzywa Komisję do monitorowania 
funkcjonowania przedsiębiorstw UE za 
granicą, a także wyciągnięcia wniosków z 
sukcesów, modeli i dobrych praktyk w celu 
opracowania wytycznych, do rozważenia 
możliwości utworzenia wirtualnych 
centrów lub ośrodków monitorowania w 
celu ułatwienia dostępu MŚP do 
dokumentacji i wspierania tworzenia 
łatwych w obsłudze platform i sieci, a 
także udzielania informacji o 
możliwościach udziału w PPP za granicą 
oraz do zapewnienia wsparcia 
technicznego w odniesieniu do ram 
prawnych i spodziewanych wyzwań;

Or. es

Poprawka 107
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do monitorowania 
funkcjonowania przedsiębiorstw UE za 
granicą, a także wyciągnięcia wniosków z 
sukcesów, modeli i dobrych praktyk w 
celu opracowania wytycznych, do 
rozważenia możliwości utworzenia 
wirtualnych centrów dokumentacji lub 
centrów monitorowania w celu wspierania 
przyjaznych dla użytkownika platform i 
sieci służących informowaniu unijnych 
MŚP o możliwościach udziału w PPP za 

9. wzywa Komisję do monitorowania 
funkcjonowania przedsiębiorstw UE za 
granicą, a także by opracowała wiążące 
ramy prawne gwarantujące rozliczalność 
unijnych przedsiębiorstw za działania 
podejmowane przez nie w krajach 
rozwijających się w sytuacjach, gdy 
naruszają one normy w zakresie praw 
człowieka, równości płci, godziwej pracy, 
praw związkowych, ochrony środowiska, 
uniwersalnego dostępu do wysokiej 
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granicą oraz do zapewnienia wsparcia 
technicznego w odniesieniu do ram 
prawnych i spodziewanych wyzwań; 
wzywa również Komisję, by propagowała 
stosowanie jasnych i kompleksowych 
zasad rozliczania na szczeblu 
międzynarodowym w celu zmniejszenia 
niepewności dotyczących PPP, przy 
jednoczesnym propagowaniu solidnej 
polityki budżetowej i trwałości projektów;

jakości usług publicznych, ochrony 
społecznej, publicznego i uniwersalnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, 
uniwersalnego dostępu do leków oraz 
bezpieczeństwa żywności i produktów; 
wzywa również Komisję, by propagowała 
stosowanie jasnych i kompleksowych 
zasad rozliczania na szczeblu 
międzynarodowym w celu zmniejszenia 
niepewności dotyczących PPP;

Or. en

Poprawka 108
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
badania dotyczącego skutków umów o 
wolnym handlu zawieranych przez UE i 
ich wdrażania dla dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do zagranicznych PPP; 
uważa, że takie badanie mogłoby być 
źródłem informacji na temat konkretnego 
wpływu tych umów w obszarze PPP i 
wskazać bariery, którym ostatecznie nie 
zaradzono;

Or. en

Poprawka 109
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jednocześnie wzywa Komisję do 
wspierania platform zorganizowanego 
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dialogu między zainteresowanymi 
stronami PPP na szczeblu 
międzynarodowym, w szczególności 
między rządami, darczyńcami, 
przedsiębiorstwami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. es

Poprawka 110
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, aby 
przedsiębiorstwa zaangażowane w 
partnerstwo publiczno-prywatne 
przestrzegały zasad społecznej 
odpowiedzialności i rozliczalności biznesu 
podczas całego cyklu życia projektów, 
gdyż partnerstwo publiczno-prywatne nie 
może sprawnie funkcjonować bez 
odpowiednich ram regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 111
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję, by propagowała 
stosowanie jasnych i kompleksowych 
zasad rozliczania na szczeblu 
międzynarodowym w celu zmniejszenia 
niepewności dotyczących PPP, przy 
jednoczesnym propagowaniu solidnej 
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polityki budżetowej i trwałości projektów;

Or. es

Poprawka 112
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. mając na uwadze, że w celu 
przyciągnięcia transgranicznych funduszy 
prywatnych do PPP kluczowe jest 
zapewnienie wystarczających gwarancji, 
że długoterminowe inwestycje skorzystają 
na klarowniejszych, stabilniejszych i 
bezpieczniejszych warunkach, dobrym 
zarządzaniu oraz skutecznym 
rozwiązywaniu sporów; wzywa Komisję i 
Radę do współpracy w celu zapewnienia, 
że niezbędne ramy prawne w tej dziedzinie 
istnieją i są przejrzyste, skuteczne i 
opłacalne (nowe kompetencje UE w 
zakresie inwestycji umożliwiają synergię 
między inwestycjami a zamówieniami 
publicznymi w sposób, który przyczynia 
się do zwiększenia dostępu do rynku, jak i 
ochrony nabytych praw i aktywów);

skreślony

Or. fr

Poprawka 113
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. mając na uwadze, że w celu 
przyciągnięcia transgranicznych funduszy 
prywatnych do PPP kluczowe jest 

10. podkreśla, że w celu przyciągnięcia 
transgranicznych funduszy prywatnych do 
PPP kluczowe jest zapewnienie 
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zapewnienie wystarczających gwarancji, że 
długoterminowe inwestycje skorzystają na 
klarowniejszych, stabilniejszych i 
bezpieczniejszych warunkach, dobrym 
zarządzaniu oraz skutecznym 
rozwiązywaniu sporów; wzywa Komisję i 
Radę do współpracy w celu zapewnienia, 
że niezbędne ramy prawne w tej dziedzinie 
istnieją i są przejrzyste, skuteczne i 
opłacalne (nowe kompetencje UE w 
zakresie inwestycji umożliwiają synergię 
między inwestycjami a zamówieniami 
publicznymi w sposób, który przyczynia 
się do zwiększenia dostępu do rynku, jak i 
ochrony nabytych praw i aktywów);

wystarczających gwarancji, że 
długoterminowe inwestycje skorzystają na 
klarowniejszych, stabilniejszych i 
bezpieczniejszych warunkach, dobrym 
zarządzaniu oraz skutecznym 
rozwiązywaniu sporów; wzywa Komisję i 
Radę do współpracy w celu zapewnienia, 
że niezbędne ramy prawne w tej dziedzinie 
istnieją i są przejrzyste, skuteczne i 
opłacalne;

Or. en

Poprawka 114
Klaus Buchner

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. mając na uwadze, że w celu 
przyciągnięcia transgranicznych funduszy 
prywatnych do PPP kluczowe jest 
zapewnienie wystarczających gwarancji, 
że długoterminowe inwestycje skorzystają 
na klarowniejszych, stabilniejszych i 
bezpieczniejszych warunkach, dobrym 
zarządzaniu oraz skutecznym 
rozwiązywaniu sporów; wzywa Komisję i 
Radę do współpracy w celu zapewnienia, 
że niezbędne ramy prawne w tej dziedzinie 
istnieją i są przejrzyste, skuteczne i 
opłacalne (nowe kompetencje UE w 
zakresie inwestycji umożliwiają synergię 
między inwestycjami a zamówieniami 
publicznymi w sposób, który przyczynia 
się do zwiększenia dostępu do rynku, jak i 
ochrony nabytych praw i aktywów);

10. mając na uwadze, że transgraniczne 
fundusze prywatne dla PPP skorzystają na 
klarowniejszych, stabilniejszych i 
bezpieczniejszych przepisach, wzywa 
Komisję i Radę do współpracy w celu 
realizacji tego celu na właściwym forum 
europejskim i w międzynarodowych 
instytucjach finansowych;

Or. en
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Poprawka 115
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. mając na uwadze, że w celu 
przyciągnięcia transgranicznych funduszy 
prywatnych do PPP kluczowe jest 
zapewnienie wystarczających gwarancji, że 
długoterminowe inwestycje skorzystają na 
klarowniejszych, stabilniejszych i 
bezpieczniejszych warunkach, dobrym 
zarządzaniu oraz skutecznym 
rozwiązywaniu sporów; wzywa Komisję i 
Radę do współpracy w celu zapewnienia, 
że niezbędne ramy prawne w tej dziedzinie 
istnieją i są przejrzyste, skuteczne i 
opłacalne (nowe kompetencje UE w 
zakresie inwestycji umożliwiają synergię 
między inwestycjami a zamówieniami 
publicznymi w sposób, który przyczynia 
się do zwiększenia dostępu do rynku, jak i 
ochrony nabytych praw i aktywów);

10. mając na uwadze, że w celu 
przyciągnięcia transgranicznych funduszy 
prywatnych do PPP kluczowe jest 
zapewnienie wystarczających gwarancji 
bezpieczeństwa prawnego i dobrego 
zarządzania, przestrzegania zasad 
przejrzystości, równego traktowania i 
niedyskryminacji, wzywa Komisję i Radę 
do współpracy w celu zapewnienia, że 
niezbędne ramy prawne w tej dziedzinie 
istnieją i są demokratyczne, przejrzyste, 
rzetelne, integracyjne i skuteczne (nowe 
kompetencje UE w zakresie inwestycji 
umożliwiają synergię między inwestycjami 
a zamówieniami publicznymi w sposób, 
który przyczynia się do zwiększenia 
dostępu do rynku, jak i ochrony nabytych 
praw i aktywów);

Or. es

Poprawka 116
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. mając na uwadze, że w celu 
przyciągnięcia transgranicznych funduszy 
prywatnych do PPP kluczowe jest 
zapewnienie wystarczających gwarancji, że 
długoterminowe inwestycje skorzystają na 
klarowniejszych, stabilniejszych i 
bezpieczniejszych warunkach, dobrym 

10. mając na uwadze, że w celu 
przyciągnięcia transgranicznych funduszy 
prywatnych do PPP kluczowe jest 
zapewnienie wystarczających gwarancji, że 
długoterminowe inwestycje skorzystają na 
klarowniejszych, stabilniejszych i 
bezpieczniejszych warunkach, dobrym 
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zarządzaniu oraz skutecznym 
rozwiązywaniu sporów; wzywa Komisję i 
Radę do współpracy w celu zapewnienia, 
że niezbędne ramy prawne w tej dziedzinie 
istnieją i są przejrzyste, skuteczne i 
opłacalne (nowe kompetencje UE w 
zakresie inwestycji umożliwiają synergię 
między inwestycjami a zamówieniami 
publicznymi w sposób, który przyczynia 
się do zwiększenia dostępu do rynku, jak i 
ochrony nabytych praw i aktywów);

zarządzaniu; wzywa Komisję i Radę do 
współpracy w celu zapewnienia, że 
niezbędne ramy prawne w tej dziedzinie 
istnieją i są przejrzyste, skuteczne i 
opłacalne;

Or. en

Poprawka 117
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina o potrzebie 
zrównoważonych inwestycji w celu 
ułatwienia PPP poza granicami UE; 
uznaje obszerne rozdziały o inwestycjach 
zawarte w umowach o wolnym handlu, 
zawierające przepisy dotyczące 
liberalizacji inwestycji, ochrony inwestycji 
i rozwiązywania sporów między 
inwestorem a państwem, za kluczowe dla 
zwiększania i zabezpieczania inwestycji 
związanych z partnerstwami publiczno-
prywatnymi;

Or. en

Poprawka 118
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5
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Projekt rezolucji Poprawka

PPP poza UE: nowe miejsca pracy i 
możliwości wzrostu gospodarczego dla 
przedsiębiorstw z UE

PPP poza UE: nowe godziwe miejsca pracy 
i sprawiedliwy i zrównoważony wzrost

Or. en

Poprawka 119
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 
nowych miejsc pracy, produktywności, 
konkurencyjności oraz rozwoju 
technologii i innowacji w Europie; 
przypomina, że sprawozdanie pt. 
„Internacjonalizacja europejskich MŚP” 
kładzie nacisk na pozytywne powiązanie 
umiędzynarodowienia i innowacji w 
zakresie produktów, usług i procesów;

skreślony

Or. fr

Poprawka 120
Fernando Ruas

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 
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nowych miejsc pracy, produktywności, 
konkurencyjności oraz rozwoju technologii
i innowacji w Europie; przypomina, że 
sprawozdanie pt. „Internacjonalizacja 
europejskich MŚP” kładzie nacisk na 
pozytywne powiązanie 
umiędzynarodowienia i innowacji w 
zakresie produktów, usług i procesów;

nowych miejsc pracy, produktywności, 
konkurencyjności oraz rozwoju 
umiejętności technologicznych i innowacji 
w Europie, zgodnie z wewnętrzną 
propozycją Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji 
Strategicznych; przypomina, że 
sprawozdanie pt. „Internacjonalizacja 
europejskich MŚP” kładzie nacisk na 
pozytywne powiązanie 
umiędzynarodowienia i innowacji w 
zakresie produktów, usług i procesów;

Or. en

Poprawka 121
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 
nowych miejsc pracy, produktywności, 
konkurencyjności oraz rozwoju technologii 
i innowacji w Europie; przypomina, że 
sprawozdanie pt. „Internacjonalizacja 
europejskich MŚP” kładzie nacisk na 
pozytywne powiązanie 
umiędzynarodowienia i innowacji w 
zakresie produktów, usług i procesów;

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 
nowych, godnych miejsc pracy, 
produktywności, konkurencyjności oraz 
rozwoju technologii i innowacji w Europie; 
przypomina, że sprawozdanie pt. 
„Internacjonalizacja europejskich MŚP” 
kładzie nacisk na pozytywne powiązanie 
umiędzynarodowienia i innowacji w 
zakresie produktów, usług i procesów;

Or. es

Poprawka 122
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 
nowych miejsc pracy, produktywności, 
konkurencyjności oraz rozwoju technologii 
i innowacji w Europie; przypomina, że 
sprawozdanie pt. „Internacjonalizacja 
europejskich MŚP” kładzie nacisk na 
pozytywne powiązanie 
umiędzynarodowienia i innowacji w 
zakresie produktów, usług i procesów;

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 
nowych miejsc pracy, produktywności, 
konkurencyjności oraz rozwoju technologii 
i innowacji w Europie; przypomina, że 
raport Komisji z 2010 r. pt. 
„Internacjonalizacja europejskich MŚP” 

kładzie nacisk na pozytywne powiązanie 
umiędzynarodowienia i innowacji w 
zakresie produktów, usług i procesów;

Or. en

Poprawka 123
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 
nowych miejsc pracy, produktywności, 
konkurencyjności oraz rozwoju technologii 
i innowacji w Europie; przypomina, że 
sprawozdanie pt. „Internacjonalizacja 
europejskich MŚP” kładzie nacisk na 
pozytywne powiązanie 
umiędzynarodowienia i innowacji w 
zakresie produktów, usług i procesów;

11. jest przekonany, że zwiększony udział 
przedsiębiorstw UE w dużych 
międzynarodowych PPP mógłby przynieść 
znaczne korzyści pod względem tworzenia 
nowych godziwych miejsc pracy, 
produktywności, konkurencyjności oraz 
rozwoju technologii i innowacji w Europie;

Or. en

Poprawka 124
Dita Charanzová
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że działania w tym 
obszarze muszą uwzględniać, w 
szczególności, wyzwania dla MŚP 
mających siedzibę w Europie w 
konkurowaniu na rynkach 
międzynarodowych w ramach PPP oraz 
podkreśla konieczność zapewnienia, że 
MŚP mają konkretny i sprawiedliwy 
dostęp; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie specjalnych przepisów 
umożliwiających MŚP udział w 
zamówieniach publicznych w ramach 
klastrów lub grup oraz korzystanie z 
otwartych i przejrzystych łańcuchów 
podwykonawczych; uważa, że należy 
zachęcać MŚP do uczestniczenia jako 
podwykonawcy lub jako część konsorcjum 
w ubieganiu się o kontrakty;

Or. en

Poprawka 125
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina o osiągnięciach w UE 
dokonanych za pomocą PPP w dziedzinie 
rozwoju infrastruktury i prekursorskich 
dziedzinach technologii, badań, e-uczenia 
się i innych sektorów o wysokiej wartości 
dodanej, i zachęca Komisję do 
zidentyfikowania tych projektów, które 
przynoszą najlepsze wyniki w UE oraz 
promowania udziału unijnych 
przedsiębiorstw w takich 
przedsięwzięciach za granicą;

skreślony
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Or. fr

Poprawka 126
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina o osiągnięciach w UE 
dokonanych za pomocą PPP w dziedzinie 
rozwoju infrastruktury i prekursorskich 
dziedzinach technologii, badań, e-uczenia 
się i innych sektorów o wysokiej wartości 
dodanej, i zachęca Komisję do 
zidentyfikowania tych projektów, które 
przynoszą najlepsze wyniki w UE oraz 
promowania udziału unijnych 
przedsiębiorstw w takich 
przedsięwzięciach za granicą;

skreślony

Or. en

Poprawka 127
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina o osiągnięciach w UE 
dokonanych za pomocą PPP w dziedzinie 
rozwoju infrastruktury i prekursorskich 
dziedzinach technologii, badań, e-uczenia 
się i innych sektorów o wysokiej wartości 
dodanej, i zachęca Komisję do 
zidentyfikowania tych projektów, które 
przynoszą najlepsze wyniki w UE oraz 
promowania udziału unijnych 
przedsiębiorstw w takich 
przedsięwzięciach za granicą;

12. przypomina o osiągnięciach w UE 
dokonanych za pomocą PPP w dziedzinie 
rozwoju infrastruktury i prekursorskich 
dziedzinach technologii, badań, e-uczenia 
się i innych sektorów o wysokiej wartości 
dodanej, i zachęca Komisję do 
zidentyfikowania tych projektów, które 
przynoszą najlepsze wyniki w UE oraz 
promowania udziału unijnych 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, w 
takich przedsięwzięciach za granicą;

Or. de
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Poprawka 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina o osiągnięciach w UE 
dokonanych za pomocą PPP w dziedzinie 
rozwoju infrastruktury i prekursorskich 
dziedzinach technologii, badań, e-uczenia 
się i innych sektorów o wysokiej wartości 
dodanej, i zachęca Komisję do 
zidentyfikowania tych projektów, które 
przynoszą najlepsze wyniki w UE oraz 
promowania udziału unijnych 
przedsiębiorstw w takich 
przedsięwzięciach za granicą;

12. przypomina o osiągnięciach w UE 
dokonanych za pomocą PPP w dziedzinie 
rozwoju infrastruktury i prekursorskich 
dziedzinach technologii, badań, e-uczenia 
się i innych sektorów o wysokiej wartości 
dodanej, i zachęca Komisję do 
zidentyfikowania tych projektów, które 
przynoszą najlepsze wyniki w UE oraz 
promowania udziału unijnych 
przedsiębiorstw w takich inicjatywach za 
granicą;

Or. es


