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Poprawka 1
Paul Rübig, Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 
listopada 2014 r. w sprawie zmiany 
wytycznych Komisji dotyczących oceny 
skutków oraz w sprawie roli testu MŚP1a,

__________________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0069.

Or. en

Poprawka 2
Jeppe Kofod

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji w 
sprawie możliwości zasobooszczędności w
sektorze budowlanym (COM(2014) 445),

Or. en

Poprawka 3
Jeppe Kofod

Projekt rezolucji
Umocowanie 5
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie Eurobarometru 
dotyczące MŚP, zasobooszczędności i 
rynków ekologicznych (Flash 
Eurobarometer 342) oraz badanie 
Eurobarometru dotyczące roli wsparcia 
publicznego we wprowadzaniu innowacji 
na rynek (Flash Eurobarometer 394),

– uwzględniając badanie Eurobarometru 
dotyczące MŚP, zasobooszczędności i 
rynków ekologicznych (Flash 
Eurobarometer 381) oraz badanie 
Eurobarometru dotyczące roli wsparcia 
publicznego we wprowadzaniu innowacji 
na rynek (Flash Eurobarometer 394),

Or. en

Poprawka 4
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Plan działań ekologicznych dla MŚP” 
(COM(2014) 440),

Or. en

Poprawka 5
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Manifest europejskiej 
platformy oszczędnego gospodarowania 
zasobami i zalecenia polityczne z marca 
2014 r.,

Or. en
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Poprawka 6
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Ku gospodarce o obiegu zamkniętym:
program »zero odpadów dla Europy«” 
(COM(2014) 398),

Or. en

Poprawka 7
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Innowacja na rzecz zrównoważonej
przyszłości – Plan działania w zakresie 
ekoinnowacji (Eco-AP)” 
(COM(2011) 899),

Or. en

Poprawka 8
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że MŚP stanowią A. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
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ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% miejsc pracy w Unii; 
mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi 
siłami napędowymi długoterminowego 
wzrostu gospodarczego Europy oraz 
tworzenia trwałych miejsc pracy w 28 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym odgrywają 
one istotną rolę w ekosystemie 
przemysłowym wraz ze spółkami o 
średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwami 
wielonarodowymi;

ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% miejsc pracy w Unii; 
mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi 
siłami napędowymi długoterminowego 
wzrostu gospodarczego Europy oraz 
tworzenia trwałych miejsc pracy w 28 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że mimo kryzysu zatrudnienie w 
sektorze towarów i usług środowiskowych 
w latach 2007–2011 wzrosło o 20%; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
odgrywają one istotną rolę w ekosystemie 
przemysłowym wraz ze spółkami o 
średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwami 
wielonarodowymi;

Or. en

Poprawka 9
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% miejsc pracy w Unii; 
mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi
siłami napędowymi długoterminowego 
wzrostu gospodarczego Europy oraz 
tworzenia trwałych miejsc pracy w 28 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym odgrywają 
one istotną rolę w ekosystemie 
przemysłowym wraz ze spółkami o 
średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwami 
wielonarodowymi;

A. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% wszystkich miejsc 
pracy w Unii oraz 58% wartości dodanej 
brutto; mając na uwadze, że MŚP są 
filarem gospodarki Unii Europejskiej i 
kluczowymi siłami napędowymi 
długoterminowego wzrostu gospodarczego 
Europy oraz tworzenia trwałych miejsc 
pracy w 28 państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że w związku z tym 
odgrywają one istotną rolę w ekosystemie 
przemysłowym wraz ze spółkami o 
średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwami 
wielonarodowymi;

Or. en
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Poprawka 10
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% miejsc pracy w Unii; 
mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi 
siłami napędowymi długoterminowego 
wzrostu gospodarczego Europy oraz
tworzenia trwałych miejsc pracy w 28 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym odgrywają 
one istotną rolę w ekosystemie 
przemysłowym wraz ze spółkami o 
średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwami 
wielonarodowymi;

A. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% miejsc pracy w Unii; 
mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej, zarówno 
dlatego, że uważa się je za ważne siły
napędowe długoterminowego wzrostu 
gospodarczego, jak i ze względu na 
możliwość tworzenia trwałych miejsc 
pracy w 28 państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że w związku z tym
MŚP odgrywają zasadniczą rolę w 
ekosystemie przemysłowym wraz ze 
spółkami o średniej kapitalizacji i 
przedsiębiorstwami wielonarodowymi;

Or. it

Poprawka 11
Maria Spyraki, Paul Rübig

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% miejsc pracy w Unii; 
mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi 
siłami napędowymi długoterminowego 
wzrostu gospodarczego Europy oraz 
tworzenia trwałych miejsc pracy w 28 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym odgrywają 
one istotną rolę w ekosystemie 
przemysłowym wraz ze spółkami o 

A. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i 
oferują ponad 67% miejsc pracy w Unii; 
mając na uwadze, że MŚP są filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi 
siłami napędowymi długoterminowego 
wzrostu gospodarczego Europy oraz 
tworzenia trwałych miejsc pracy w 28 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym odgrywają 
one istotną rolę w ekosystemie 
przemysłowym wraz ze spółkami o 
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średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwami 
wielonarodowymi;

średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwami 
wielonarodowymi; mając na uwadze, że 
dziewięć na dziesięć MŚP to małe 
przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej 
niż 10 osób;

Or. en

Poprawka 12
Miloslav Ransdorf

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 90% MŚP to 
mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa 
zatrudniające mniej niż 10 pracowników), 
które oferują 53% wszystkich miejsc pracy 
w Europie;

Or. en

Poprawka 13
José Blanco López

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obecnie światowy 
rynek towarów i usług środowiskowych 
szacuje się na 1000 mld rocznie i zgodnie z 
przewidywaniami kwota ta wzrośnie dwu-
lub nawet trzykrotnie do 2020 r., co 
stworzy ogromne szanse dla europejskich 
MŚP i spowoduje ogólny wzrost 
gospodarczy w UE;

B. mając na uwadze, że obecnie światowy 
rynek towarów i usług środowiskowych 
szacuje się na 1000 mld rocznie i zgodnie z 
przewidywaniami kwota ta wzrośnie dwu-
lub nawet trzykrotnie do 2020 r., co 
stworzy ogromne szanse dla europejskich 
MŚP i spowoduje ogólny wzrost 
gospodarczy w UE; mając na uwadze, że 
rynek towarów i usług środowiskowych 
otwiera przed MŚP działającymi na 
terenach dotkniętych procesami 
wyludnienia i starzenia się społeczeństwa 
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możliwości pobudzania aktywności 
gospodarczej i tworzenia nowych miejsc 
pracy;

Or. es

Poprawka 14
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obecnie światowy 
rynek towarów i usług środowiskowych 
szacuje się na 1000 mld rocznie i zgodnie z 
przewidywaniami kwota ta wzrośnie dwu-
lub nawet trzykrotnie do 2020 r., co 
stworzy ogromne szanse dla europejskich 
MŚP i spowoduje ogólny wzrost 
gospodarczy w UE;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. it

Poprawka 15
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obecnie światowy 
rynek towarów i usług środowiskowych 
szacuje się na 1000 mld rocznie i zgodnie z 
przewidywaniami kwota ta wzrośnie dwu-
lub nawet trzykrotnie do 2020 r., co 
stworzy ogromne szanse dla europejskich 
MŚP i spowoduje ogólny wzrost 
gospodarczy w UE;

B. mając na uwadze, że obecnie światowy 
rynek towarów i usług środowiskowych 
szacuje się na 1000 mld EUR rocznie i 
zgodnie z przewidywaniami kwota ta 
wzrośnie dwu- lub nawet trzykrotnie do 
2020 r., co stworzy ogromne szanse dla 
europejskich MŚP i spowoduje ogólny 
wzrost gospodarczy w UE;

Or. fr
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Poprawka 16
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Unia Europejska 
jest światowym liderem zarówno w 
przywozie, jak i w wywozie towarów 
środowiskowych; mając na uwadze, że 
towary te są nierozerwalnie powiązane z 
usługami, a wciąż istnieje wiele barier 
pozataryfowych dla dostawców usług 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 17
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia Europejska 
zobowiązała się do reindustrializacji 
Europy poprzez wspieranie zasad 
zrównoważoności, konkurencyjności i 
innowacji i inwestowanie w nie;

skreślony

Or. it

Poprawka 18
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia Europejska 
zobowiązała się do reindustrializacji 
Europy poprzez wspieranie zasad 
zrównoważoności, konkurencyjności i 
innowacji i inwestowanie w nie;

C. mając na uwadze, że Unia Europejska 
zobowiązała się do reindustrializacji 
Europy poprzez wspieranie zasad 
zrównoważoności, konkurencyjności i 
innowacji i inwestowanie w nie, aby 
osiągnąć udział w produkcji przemysłowej 
na poziomie co najmniej 20% PKB 
państw członkowskich do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 19
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia Europejska 
zobowiązała się do reindustrializacji 
Europy poprzez wspieranie zasad 
zrównoważoności, konkurencyjności i
innowacji i inwestowanie w nie;

C. mając na uwadze, że Unia Europejska 
zobowiązała się do reindustrializacji 
Europy poprzez wspieranie zasad 
zrównoważoności, konkurencyjności,
innowacji oraz godziwej pracy i 
inwestowanie w nie; mając na uwadze, że 
w obliczu globalnych zmian ważne jest, 
aby efektywne gospodarowanie energią i 
zasobami stanowiło podstawę europejskiej 
odbudowy przemysłu, jeśli zamierza się 
utrzymać jego konkurencyjność w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 20
Jeppe Kofod

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Rada 
Europejska zobowiązała się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o co najmniej 40% poprzez zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii do co 
najmniej 27% i poprawę efektywności 
energetycznej o co najmniej 27% do 
2030 r. z zamiarem podniesienia tego celu 
do 30%; mając na uwadze, że MŚP muszą 
mieć swój udział w realizacji tych celów;

Or. en

Poprawka 21
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że lepsze 
ekoprojektowanie, zapobieganie 
powstawaniu odpadów, recykling i 
ponowne wykorzystanie mogą przynosić 
przedsiębiorstwom unijnym szacunkowe 
oszczędności netto na poziomie do 600 
mld EUR lub 8% rocznego obrotu, a przy 
tym ograniczać łączne emisje gazów 
cieplarnianych o od 2 do 4% 2a;

__________________
2 a COM(2014) 398 „Ku gospodarce o 
obiegu zamkniętym: program »zero 
odpadów dla Europy«”.

Or. en

Poprawka 22
Reinhard Bütikofer
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że umożliwienie MŚP 
przekształcenia wyzwań środowiskowych 
w szanse gospodarcze przy jednoczesnym 
zrównoważonym działaniu jest jedną z 
zasad Small Business Act, lecz mając 
jednocześnie na uwadze, że nie osiągnięto 
znacznego postępu w dziedzinie polityki, a 
rozpoczynające działalność gospodarczą i 
wdrażające normy środowiskowe MŚP 
często muszą radzić sobie z niespójnymi 
strategiami politycznymi;

D. mając na uwadze, że umożliwienie MŚP 
przekształcenia wyzwań środowiskowych 
w szanse gospodarcze przy jednoczesnym 
zrównoważonym działaniu jest jedną z 
zasad Small Business Act, lecz mając 
jednocześnie na uwadze, że istnieje 
potrzeba większego postępu w dziedzinie 
polityki, aby to osiągnąć, a rozpoczynające 
działalność gospodarczą i wdrażające 
normy środowiskowe MŚP często muszą 
radzić sobie z trudnościami;

Or. en

Poprawka 23
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Morten Helveg Petersen

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że regularne 
gromadzenie ujednoliconych danych 
statystycznych ułatwiłoby monitorowanie i 
kształtowanie polityki w większym stopniu 
na podstawie dowodów; mając na uwadze, 
że istnieje potrzeba większego 
uwzględnienia wymiaru płci w obszarze 
ekologicznego wzrostu, zwłaszcza w 
kontekście rozwoju sektora prywatnego, a 
zatem wypełnienia braków wiedzy w 
dyskursie na temat ekologicznego 
wzrostu;

Or. en
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Poprawka 24
Francesc Gambús

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzrosną naciski 
zarówno ze strony rynku, jak i 
prawodawstwa na przestrzeganie norm 
środowiskowych przez MŚP;

E. mając na uwadze, że rozwój norm 
środowiskowych nie powinien oznaczać 
wzrostu nacisków na MŚP;

Or. es

Poprawka 25
Diane Dodds

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzrosną naciski 
zarówno ze strony rynku, jak i 
prawodawstwa na przestrzeganie norm 
środowiskowych przez MŚP;

E. mając na uwadze, że wzrosną naciski 
zarówno ze strony rynku, jak i 
prawodawstwa na przestrzeganie norm 
środowiskowych przez MŚP; mając na 
uwadze, że taki wzrost nacisków należy 
zniwelować, aby zmniejszyć obciążenia dla 
efektywności operacyjnej w tych 
przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 26
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzrosną naciski
zarówno ze strony rynku, jak i 
prawodawstwa na przestrzeganie norm 
środowiskowych przez MŚP;

E. mając na uwadze, że zarówno ze strony 
rynku, jak i prawodawstwa wzrosną
możliwości biznesowe i oszczędność
kosztowa w tych MŚP, które przestrzegają
norm środowiskowych;

Or. en

Poprawka 27
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzrosną naciski
zarówno ze strony rynku, jak i 
prawodawstwa na przestrzeganie norm 
środowiskowych przez MŚP;

E. mając na uwadze, że zarówno rynek, jak 
i prawodawstwo będą promować 
przestrzeganie norm środowiskowych 
przez MŚP;

Or. it

Poprawka 28
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzrosną naciski 
zarówno ze strony rynku, jak i 
prawodawstwa na przestrzeganie norm 
środowiskowych przez MŚP;

E. mając na uwadze, że wzrosną naciski 
zarówno ze strony rynku, jak i 
prawodawstwa na przestrzeganie coraz 
bardziej rygorystycznych norm 
środowiskowych przez MŚP;

Or. en
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Poprawka 29
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że obciążenia 
administracyjne wynikające z regulacji 
unijnych stanowią dla przedsiębiorstw 
znaczny koszt związany z ich 
stosowaniem;

Or. en

Poprawka 30
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zaproponowano 
nowe inicjatywy w zakresie ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych dla MŚP i innych 
sektorów;

Or. en

Poprawka 31
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że pomimo ostatnio 
podejmowanych działań MŚP nadal mają 

F. mając na uwadze, że pomimo ostatnio 
podejmowanych działań MŚP nadal mają 
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trudności z dostępem do finansowania, 
oraz mając na uwadze, że programy UE 
wciąż nie wnoszą odpowiednio znaczącego 
wkładu w innowacje;

trudności z dostępem do finansowania, 
kompetencji i informacji oraz mając na 
uwadze, że programy UE wciąż nie wnoszą 
odpowiednio znaczącego wkładu w 
ekoinnowacje i gospodarkę o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 32
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że pomimo ostatnio 
podejmowanych działań MŚP nadal mają 
trudności z dostępem do finansowania, 
oraz mając na uwadze, że programy UE 
wciąż nie wnoszą odpowiednio znaczącego 
wkładu w innowacje;

F. mając na uwadze, że pomimo ostatnio 
podejmowanych działań MŚP nadal mają 
trudności z dostępem do finansowania ze 
względu na brak w państwach 
członkowskich dostatecznie 
zróżnicowanego wyboru instrumentów 
kapitałowych potrzebnych na ścieżce 
wzrostu przedsiębiorstwa, oraz mając na 
uwadze, że programy UE wciąż nie wnoszą 
odpowiednio znaczącego wkładu w 
innowacje;

Or. en

Poprawka 33
Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że pomimo ostatnio 
podejmowanych działań MŚP nadal mają 
trudności z dostępem do finansowania, 
oraz mając na uwadze, że programy UE 
wciąż nie wnoszą odpowiednio znaczącego 

F. mając na uwadze, że pomimo ostatnio 
podejmowanych działań MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwa nadal mają 
trudności z dostępem do finansowania, 
oraz mając na uwadze, że programy UE 
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wkładu w innowacje; wciąż nie wnoszą odpowiednio znaczącego 
wkładu w innowacje;

Or. en

Poprawka 34
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w ostatnich 
dziesięcioleciach produktywność pracy 
rozwijała się znacznie szybciej niż 
produktywność zasobów, chociaż z 
szacunków wynika, że praca stanowi 
mniej niż 20% kosztów produkcji, podczas 
gdy zasoby stanowią 40% kosztów 
produkcji; mając na uwadze, że wzrost 
produktywności zasobów o 30% do 2030 r. 
mógłby przynieść wzrost PKB o prawie 
1%, przekładając się na 2 mln nowych 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 35
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że procedury 
wnioskowania o finansowanie unijne dla 
MŚP są wciąż zbyt biurokratyczne, a 
zatem niedostępne dla większości MŚP;

Or. en
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Poprawka 36
Barbara Kappel

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że małe 
przedsiębiorstwa zyskują proporcjonalnie 
więcej na działaniach mających na celu 
zwiększenie zasobooszczędności niż duże 
podmioty i to na małych 
przedsiębiorstwach powinna w większym 
stopniu koncentrować się polityka; mając 
na uwadze, że potencjalne korzyści brutto 
wynikające ze zwiększenia 
zasobooszczędności wynoszą 10–17% 
obrotu w zależności od sektora 
działalności;

skreślony

Or. de

Poprawka 37
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że technologia 
cyfrowa to dla MŚP ważne narzędzie 
realizacji zysków oczekiwanych przy 
optymalnym wykorzystaniu zasobów, a 
jednocześnie jest to sektor, który sprzyja 
powstawaniu i rozwojowi nowych MŚP;

Or. fr

Poprawka 38
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini
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Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że uwaga koncentruje 
się głównie na opartych na 
zaawansowanych technologiach MŚP, 
które bezpośrednio opracowują zielone 
innowacje, lecz konieczne jest wspieranie 
innych przedsiębiorstw pragnących działać 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska; mając na uwadze, że 
ekoinnowacje mogą być koncepcją dla 
nowego przedsiębiorstwa, lecz również 
środkiem służącym ulepszeniu istniejących 
przedsiębiorstw w ramach ekologicznej 
gospodarki;

H. mając na uwadze, że uwaga koncentruje 
się głównie na opartych na 
zaawansowanych technologiach MŚP, 
które bezpośrednio opracowują zielone 
innowacje, lecz konieczne jest wspieranie 
innych przedsiębiorstw pragnących działać 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, które chcą wprowadzać środki
ekologicznej innowacji; mając na uwadze, 
że ekoinnowacje mogą być koncepcją dla 
nowego przedsiębiorstwa, lecz również 
środkiem służącym ulepszeniu istniejących 
przedsiębiorstw w ramach ekologicznej 
gospodarki;

Or. it

Poprawka 39
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że uwaga koncentruje 
się głównie na opartych na 
zaawansowanych technologiach MŚP, 
które bezpośrednio opracowują zielone 
innowacje, lecz konieczne jest wspieranie 
innych przedsiębiorstw pragnących działać 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska; mając na uwadze, że 
ekoinnowacje mogą być koncepcją dla 
nowego przedsiębiorstwa, lecz również 
środkiem służącym ulepszeniu istniejących 
przedsiębiorstw w ramach ekologicznej 
gospodarki;

H. mając na uwadze, że uwaga koncentruje 
się głównie na opartych na 
zaawansowanych technologiach MŚP, 
które bezpośrednio opracowują zielone 
innowacje, lecz konieczne jest wspieranie 
innych przedsiębiorstw pragnących 
poprawić efekty działalności 
środowiskowej; mając na uwadze, że 
ekoinnowacje mogą być koncepcją dla 
nowego przedsiębiorstwa, lecz również 
środkiem służącym ulepszeniu istniejących 
przedsiębiorstw w ramach ekologicznej 
gospodarki;
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Or. en

Poprawka 40
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Morten Helveg Petersen

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że rola kobiet w 
gospodarce ekologicznej nadal jest 
niedoceniana i ignorowana; mając na 
uwadze, że kompetencje i zawody 
uznawane za szczególnie potrzebne w 
gospodarce ekologicznej są raczej 
zdominowane przez mężczyzn;

Or. en

Poprawka 41
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Morten Helveg Petersen

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że specjalne, 
uwzględniające problematykę płci 
interwencje i rozwiązania polityczne są 
konieczne, aby zapewnić kobietom i 
mężczyznom równe korzyści z gospodarki 
ekologicznej;

Or. en
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Poprawka 42
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że mimo braku 
uzgodnionej na szczeblu 
międzynarodowym definicji ekologicznego 
wzrostu gospodarczego panuje zgoda, że 
jest to połączenie wzrostu gospodarczego i 
zrównoważenia środowiskowego;

I. mając na uwadze, że mimo braku 
uzgodnionej na szczeblu 
międzynarodowym definicji ekologicznego 
wzrostu gospodarczego panuje zgoda, że 
jest to sposób osiągnięcia rozwoju
gospodarczego przy wykorzystaniu 
zasobów naturalnych w zrównoważony 
sposób i zapewnianiu godziwej pracy;

Or. en

Poprawka 43
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Morten Helveg Petersen

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że ekologiczny 
wzrost gospodarczy wymaga powiązania 
takich kwestii jak efektywność 
energetyczna i niskoemisyjność z 
tradycyjnymi kwestiami dotyczącymi 
pracy; mając na uwadze, że kobiety często 
otrzymują niższe wynagrodzenia i mają 
niekorzystne warunki pracy;

Or. en

Poprawka 44
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że poprawa 
kompetencji i kształcenia stanowi 
kluczowe wyzwanie dla MŚP, które 
wymaga szczególnej troski, zwłaszcza w 
odniesieniu do innowacji i 
zasobooszczędności;

Or. en

Poprawka 45
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 
szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na 
wzrost;

Or. it

Poprawka 46
Diane Dodds

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że koncepcja 1. zwraca uwagę, że koncepcja 
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ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów;

ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów; 
zwraca uwagę, że ekologiczny wzrost 
gospodarczy powinien być jedynie częścią 
szerszej strategii promowania wśród MŚP 
tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 47
Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że koncepcja 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów;

1. zwraca uwagę, że koncepcja 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak odnawialne źródła 
energii, w szczególności wykorzystania 
energii wiatrowej, słonecznej i 
geotermicznej w sposób ekonomicznie 
efektywny, gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów;

Or. hu

Poprawka 48
José Blanco López
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że koncepcja 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów;

1. zwraca uwagę, że koncepcja 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów 
szczególnie ważnych dla obszarów 
dotkniętych procesami wyludnienia i 
starzenia się społeczeństwa, gdzie mogą 
przyczynić się one do zahamowania tych 
procesów i stworzenia nowych możliwości 
pobudzenia aktywności gospodarczej oraz
tworzenia nowych miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 49
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że koncepcja
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów;

1. popiera koncepcję ekologicznej 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
wynikające z niej szanse we wszystkich 
sektorach gospodarki, a zwłaszcza w 
obszarach takich jak efektywność 
energetyczna, zasobooszczędność, energia 
odnawialna, gospodarowanie odpadami, 
zasada „od kołyski do kołyski”; wskazuje 
na znaczny potencjał tych sektorów w 
obszarze gospodarki i zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 50
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że koncepcja 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów;

1. zwraca uwagę, że koncepcja 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów o dużym znaczeniu, takich jak 
gospodarka o obiegu zamkniętym, 
efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, redukcja 
emisji, elektryfikacja, zasada „od kołyski 
do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów;

Or. en

Poprawka 51
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że koncepcja 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
sektorów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych sektorów;

1. zwraca uwagę, że koncepcja 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
wynikające z niej szanse dotyczą różnych 
obszarów, takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym, efektywność energetyczna, 
zasobooszczędność, energia odnawialna, 
gospodarowanie odpadami, zasada „od 
kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny 
potencjał gospodarczy tych obszarów dla 
różnych sektorów;

Or. en
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Poprawka 52
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że w UE w 
niewystarczającym stopniu wykorzystuje 
się potencjał recyklingu, kompostowania i 
powtórnego wykorzystania odpadów, co 
powoduje, że MŚP mogące wykorzystywać 
i sprzedawać zielone produkty, usługi i 
rozwiązania tracą wiele możliwości 
biznesowych;

Or. lt

Poprawka 53
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że na ekologiczny wzrost 
gospodarczy należy spojrzeć z szerokiej 
perspektywy i powinien on obejmować 
wysiłki podejmowane na przestrzeni 
całego łańcucha wartości i w całym 
ekosystemie przedsiębiorczości, w tym 
wysiłki podmiotów zajmujących się 
produkcją przemysłową na rzecz 
ograniczenia śladu ekologicznego ich 
produktów, procesów produkcji, praktyk 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
usług biznesowych;

2. podkreśla, że na ekologiczny wzrost 
gospodarczy należy spojrzeć z szerokiej
perspektywy i powinien on obejmować 
wysiłki podejmowane na przestrzeni 
całego łańcucha wartości i w całym 
ekosystemie przedsiębiorczości;

Or. en
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Poprawka 54
Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że na ekologiczny wzrost 
gospodarczy należy spojrzeć z szerokiej 
perspektywy i powinien on obejmować 
wysiłki podejmowane na przestrzeni 
całego łańcucha wartości i w całym 
ekosystemie przedsiębiorczości, w tym 
wysiłki podmiotów zajmujących się 
produkcją przemysłową na rzecz 
ograniczenia śladu ekologicznego ich 
produktów, procesów produkcji, praktyk 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
usług biznesowych;

2. podkreśla, że na ekologiczny wzrost 
gospodarczy należy spojrzeć z szerokiej 
perspektywy i powinien on obejmować 
wysiłki podejmowane na przestrzeni 
całego łańcucha wartości i w całym 
ekosystemie przedsiębiorczości, w tym 
wysiłki podmiotów zajmujących się 
produkcją przemysłową na rzecz 
ograniczenia śladu ekologicznego ich 
produktów, związanych z produkcją 
czynności dodatkowych, procesów 
produkcji, praktyk prowadzenia 
działalności gospodarczej i usług 
biznesowych;

Or. hu

Poprawka 55
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina zalecenia europejskiej 
platformy oszczędnego gospodarowania 
zasobami2b, w których podkreślono, że 
zasobooszczędność wymaga 
dynamicznych ram podatkowych i 
regulacyjnych, dających odpowiednie 
sygnały producentom i konsumentom, 
jeżeli chodzi o podaż produktów i popyt na 
produkty o lepszej efektywności 
środowiskowej w ramach całego cyklu
życia;
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__________________
2b Manifest europejskiej platformy 
oszczędnego gospodarowania zasobami i 
zalecenia polityczne z marca 2014 r.

Or. en

Poprawka 56
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do ustanowienia 
szczegółowych ram politycznych w 
kontekście pakietu dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 
do wyznaczenia konkretnych celów 
polityki oraz lepszego wykorzystywania i 
usprawniania istniejących narzędzi 
politycznych; podkreśla, że narzędzia i 
środki muszą iść w parze z rzeczywistymi 
możliwościami i aktywnym udziałem MŚP 
w gospodarce o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 57
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. popiera cele Planu działań 
ekologicznych dla MŚP oraz 
uwzględnione w nim działania 
ukierunkowane na MŚP, które mają 
służyć poprawie zasobooszczędności, 
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popiera ekologiczną przedsiębiorczość, 
wykorzystywanie możliwości w zakresie 
bardziej ekologicznych łańcuchów 
wartości i ułatwianie dostępu do rynku 
ekologicznym MŚP; wzywa do pełnego 
wdrożenia tych celów i działań oraz do 
silnej synergii, koordynacji i 
usprawnienia odpowiednich działań oraz
instrumentów przewidzianych w Planie 
działania na rzecz ekoinnowacji;

Or. en

Poprawka 58
Renato Soru

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne sposoby sprostania tym 
wyzwaniom, takie jak nowe produkty, 
procesy produkcji, praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługi
biznesowe oraz nowe pomocnicze ramy
prawne;

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę, że
jedynym możliwym rozwiązaniem jest
wykorzystywanie nowych innowacyjnych 
sposobów sprostania tym wyzwaniom, 
nowych produktów, procesów produkcji, 
praktyk prowadzenia działalności 
gospodarczej i usług biznesowych, nowych 
pomocniczych ram prawnych oraz
innowacji zmieniających te ramy w 
sektorze cyfrowym, takich jak internet 
przedmiotów;

Or. en

Poprawka 59
Barbara Kappel
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne sposoby sprostania tym 
wyzwaniom, takie jak nowe produkty, 
procesy produkcji, praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługi 
biznesowe oraz nowe pomocnicze ramy 
prawne;

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne sposoby sprostania tym 
wyzwaniom, takie jak nowe produkty, 
procesy produkcji, praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługi 
biznesowe oraz nowe pomocnicze ramy 
prawne; te ramy prawne powinny być w 
sensie technicznym i gospodarczym 
możliwe do zastosowania i 
zaimplementowania we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 60
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne sposoby sprostania tym 
wyzwaniom, takie jak nowe produkty, 
procesy produkcji, praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługi 
biznesowe oraz nowe pomocnicze ramy 
prawne;

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na 
innowacyjne i ekologiczne sposoby 
sprostania tym wyzwaniom, takie jak nowe 
produkty, procesy produkcji, praktyki 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
usługi biznesowe oraz nowe pomocnicze 
ramy prawne;
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Or. it

Poprawka 61
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne sposoby sprostania tym 
wyzwaniom, takie jak nowe produkty, 
procesy produkcji, praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługi 
biznesowe oraz nowe pomocnicze ramy 
prawne;

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
zrównoważony i bardzo efektywny; zwraca 
uwagę na nowe innowacyjne sposoby 
sprostania tym wyzwaniom, takie jak nowe 
produkty, procesy produkcji, praktyki 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
usługi biznesowe oraz nowe pomocnicze 
ramy prawne i wsparcie finansowe;

Or. en

Poprawka 62
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne sposoby sprostania tym 
wyzwaniom, takie jak nowe produkty, 

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne i zrównoważone sposoby 
sprostania tym wyzwaniom, takie jak nowe 
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procesy produkcji, praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługi 
biznesowe oraz nowe pomocnicze ramy 
prawne;

produkty, procesy produkcji, praktyki 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
usługi biznesowe oraz nowe pomocnicze 
ramy prawne;

Or. en

Poprawka 63
Paul Rübig, Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że nasza gospodarka będzie 
musiała sprostać zapotrzebowaniu coraz 
bardziej rosnącej liczby ludności – 9 mld 
osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne sposoby sprostania tym 
wyzwaniom, takie jak nowe produkty, 
procesy produkcji, praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługi 
biznesowe oraz nowe pomocnicze ramy 
prawne;

3. podkreśla, że globalna gospodarka 
będzie musiała sprostać zapotrzebowaniu 
coraz bardziej rosnącej liczby ludności – 9 
mld osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby 
naturalne są ograniczone, w związku z 
czym należy z nich korzystać w sposób 
bardzo efektywny; zwraca uwagę na nowe 
innowacyjne sposoby sprostania tym 
wyzwaniom, takie jak nowe produkty, 
procesy produkcji, praktyki prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługi 
biznesowe oraz nowe pomocnicze ramy 
prawne;

Or. en

Poprawka 64
Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa tworzą tysiące 
miejsc pracy w całej Europie i z tego 
względu wymagają innych ram pracy, 
pilnie potrzebna jest jasna definicja 



PE549.392v01-00 34/105 AM\1051303PL.doc

PL

mikroprzedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 65
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Morten Helveg Petersen

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu ram regulacyjnych i 
prawnych, tak aby uwzględniały one 
zachęty i struktury lub programy 
wspierania podmiotów rozpoczynających 
działalność gospodarczą, formalizację i 
rozwój (ekologicznych) przedsiębiorstw, 
których właścicielami są kobiety;

Or. en

Poprawka 66
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zachęca Komisję do przedstawienia w 
krótkim terminie nowego ambitnego 
planu na rzecz rozwoju europejskiej 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
zwiększającego rentowność inwestycji 
MŚP w dziedzinie recyklingu i wydajnego 
wykorzystania zasobów;

Or. fr
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Poprawka 67
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że UE musi diametralnie 
zmienić swoją kulturę przedsiębiorczości, 
aby przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla 
znaczenie potraktowania tej kwestii jako 
jednego z głównych elementów 
kształtowania polityki; wzywa państwa 
członkowskie do ułatwienia 
przedsiębiorstwom wydźwignięcia się po 
niepowodzeniu, na przykład poprzez 
zmianę przepisów dotyczących upadłości, 
tak aby umożliwić ludziom założenie 
nowego przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

skreślony

Or. it

Poprawka 68
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do ekologicznego wzrostu 
gospodarczego dzięki większej liczbie 
osób rozpoczynających własną działalność 



PE549.392v01-00 36/105 AM\1051303PL.doc

PL

gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, a także dzięki akceptacji 
niepowodzenia i podejmowania ryzyka; 
podkreśla znaczenie potraktowania tej 
kwestii jako jednego z głównych 
elementów kształtowania polityki;

Or. it

Poprawka 69
Jeppe Kofod

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, 
zwłaszcza w nowych i innowacyjnych 
sektorach;
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przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

Or. en

Poprawka 70
Maria Spyraki, Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę i uproszczenie
przepisów dotyczących upadłości, tak aby 
umożliwić ludziom założenie nowego
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach; wzywa Komisję 
do podjęcia działań mających na celu 
złagodzenie obaw przed niepowodzeniem 
w formie kampanii uświadamiających i 
edukacji;

Or. en
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Poprawka 71
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
zbalansowania kosztów pracy i podatków 
od kapitału oraz do wprowadzenia 
przejrzystego, prostego systemu 
opodatkowania działalności gospodarczej, 
zachęcającego do płacenia podatków i 
zniechęcającego do unikania ich 
płacenia; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

Or. lt

Poprawka 72
Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób, zwłaszcza 
wśród młodzieży, rozpoczynających własną 
działalność gospodarczą i poszukujących 
nowych szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

Or. en

Poprawka 73
Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 

5. uważa, że UE musi diametralnie zmienić 
swoją kulturę przedsiębiorczości, aby 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego 
dzięki większej liczbie osób 
rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą i poszukujących nowych 
szans na rynku, w tym w sektorze 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, a 
także dzięki akceptacji niepowodzenia i 
podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie 
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potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach;

potraktowania tej kwestii jako jednego z 
głównych elementów kształtowania 
polityki; wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia przedsiębiorstwom 
wydźwignięcia się po niepowodzeniu, na 
przykład poprzez zmianę przepisów 
dotyczących upadłości, tak aby umożliwić 
ludziom założenie nowego 
przedsiębiorstwa wkrótce po 
niepowodzeniu poprzedniego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i 
innowacyjnych sektorach, nie ułatwiając 
im jednak uchylania się od zobowiązań 
płatniczych;

Or. hu

Poprawka 74
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę, że wiele europejskich 
MŚP konkuruje dziś na skalę 
międzynarodową pod względem 
rozwiązań, które obejmują produkty i tzw. 
„ekologiczne usługi”, takie jak budowa, 
instalacje, naprawy i zarządzanie; zwraca 
uwagę, że usługi te mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju sprzedaży i wywozu 
produktów ekologicznych; wzywa Komisję 
do włączenia usług ekologicznych do
aktualnie prowadzonych negocjacji w 
sprawie umowy dotyczącej towarów 
środowiskowych, a także do dwustronnych 
umów handlowych, takich jak TTIP, aby 
ograniczyć bariery dla europejskich MŚP 
i dostawców usług, którzy chcą prowadzić 
działalność międzynarodową;

Or. en
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Poprawka 75
Davor Ivo Stier

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie dobrego 
zarządzania, niezależnego wymiaru 
sprawiedliwości, przejrzystości i państwa 
prawa w całej UE dla stworzenia 
przyjaznego klimatu dla przedsiębiorstw 
oraz rynku z równymi zasadami działania 
dla MŚP;

Or. en

Poprawka 76
Jeppe Kofod, Dan Nica

Projekt rezolucji
Podtytuł 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gospodarowanie zasobami i 
zasobooszczędność

Or. en

Poprawka 77
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę, że konkretne inicjatywy 
służące poprawie zasobooszczędności i 
gospodarowania zasobami w MŚP mają 
zasadnicze znaczenie, zarówno jeżeli 
chodzi o ograniczanie kosztów, jak i 
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tworzenie nowych strumieni zasobów; 
wyraża zadowolenie, że 93% unijnych 
MŚP podjęło już działania w celu 
osiągnięcia większej 
zasobooszczędności2c; przypomina jednak 
Komisji, że ponad połowa MŚP zgłasza 
problemy z wdrażaniem tych środków ze 
względu na kompleksowe procedury 
prawne lub administracyjne2d; wzywa 
zatem Komisję i państwa członkowskie do 
rozwiązania tej kwestii poprzez lepsze 
regulacje i wytyczne dla MŚP;

__________________
2c Badanie Flash Eurobarometr nr 381.
2d Badanie Flash Eurobarometr nr 381.

Or. en

Poprawka 78
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że należy promować
symbiozę przemysłową, zwłaszcza w celu 
poprawy zasobooszczędności, mając na 
uwadze, że produkt odpadowy w jednym 
sektorze może być cennym zasobem w 
innym sektorze; pochwala w tym 
względzie nacisk Komisji na symbiozę i 
klastry oraz zachęca Komisję do 
przedstawienia konkretnych inicjatyw w 
celu ułatwienia współpracy 
międzysektorowej oraz gospodarowania 
odpadami; podkreśla, że 
mikroprzedsiębiorstwom i podmiotom 
rozpoczynającym działalność gospodarczą 
należy zapewnić dostęp do takich klastrów 
i symbioz gospodarczych;

Or. en
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Poprawka 79
Jeppe Kofod, Dan Nica

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina Komisji o potrzebie 
skoncentrowania się na 
zasobooszczędności i gospodarowaniu 
odpadami, zwłaszcza w sektorze 
budownictwa i rozbiórki; uważa, że 
podejście do recyklingu odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
uwzględniające ochronę środowiska i 
zdrowie publiczne powinno być 
przedmiotem szczególnej uwagi Komisji; 
zwraca uwagę na znaczne rozbieżności we 
wskaźnikach recyklingu odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych w Unii 
Europejskiej, zważywszy że niektóre 
państwa członkowskie zgłaszają wskaźniki 
recyklingu powyżej 90%, natomiast 
średnia UE wynosi nieco poniżej 50%;

Or. en

Poprawka 80
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina Komisji, że MŚP we 
wszystkich sektorach działalności 
gospodarczej mogą korzystać z inicjatyw w 
zakresie zasobooszczędności i 
gospodarowania; wzywa Komisję do 
ustanowienia ram zarządzania wiedzą i 
wymiany informacji między MŚP z 
różnych sektorów i państw członkowskich;
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Poprawka 81
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 
szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na 
wzrost, plan działania Komisji na rzecz 
poprawy dostępu MŚP do finansowania 
kładzie duży nacisk na kapitał wysokiego 
ryzyka jako możliwy rodzaj finansowania 
wzrostu gospodarczego; podkreśla jednak, 
że ten rodzaj finansowania jest 
odpowiedni jedynie dla niewielu MŚP, a 
głównym źródłem finansowania pozostają 
kredyty bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć wszystkie alternatywy; 
wskazuje na potencjalne możliwości 
finansowania, które należy 
przeanalizować w ramach Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych;

skreślony

Or. it

Poprawka 82
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 
szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, 
plan działania Komisji na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do finansowania kładzie 
duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka 
jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu 
gospodarczego; podkreśla jednak, że ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP, a głównym 
źródłem finansowania pozostają kredyty 
bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć wszystkie alternatywy; 
wskazuje na potencjalne możliwości 
finansowania, które należy przeanalizować 
w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych;

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, 
w szczególności na wczesnych etapach, 
jest nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, 
plan działania Komisji na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do finansowania kładzie 
duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka 
jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu 
gospodarczego; podkreśla jednak, że ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP, a głównym 
źródłem finansowania pozostają kredyty 
bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć wszystkie alternatywy; 
wskazuje w tym względzie na istotę 
stymulowania alternatywnych form 
udzielania kredytów dla MŚP, takich jak 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe; wskazuje na potencjalne 
możliwości finansowania, które należy 
przeanalizować w ramach Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych;

Or. nl

Poprawka 83
Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 
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szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, 
plan działania Komisji na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do finansowania kładzie 
duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka 
jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu 
gospodarczego; podkreśla jednak, że ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP, a głównym 
źródłem finansowania pozostają kredyty 
bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć wszystkie alternatywy; 
wskazuje na potencjalne możliwości 
finansowania, które należy przeanalizować 
w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych;

szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, 
plan działania Komisji na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do finansowania kładzie 
duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka 
jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu 
gospodarczego; podkreśla jednak, że ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP, a głównym 
źródłem finansowania pozostają kredyty 
bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć wszystkie alternatywy; 
wskazuje na potencjalne możliwości 
finansowania, które należy przeanalizować 
w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych, a także na 
stworzenie unijnego funduszu służącego 
niezależnemu udostępnianiu kapitału 
podwyższonego ryzyka na rzecz MŚP;

Or. hu

Poprawka 84
Paul Rübig, Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 
szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, 
plan działania Komisji na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do finansowania kładzie 
duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka 
jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu 
gospodarczego; podkreśla jednak, że ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 
szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, 
plan działania Komisji na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do finansowania kładzie 
duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka 
jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu 
gospodarczego; podkreśla jednak, że ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
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jedynie dla niewielu MŚP, a głównym 
źródłem finansowania pozostają kredyty 
bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć wszystkie alternatywy; 
wskazuje na potencjalne możliwości 
finansowania, które należy przeanalizować 
w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych;

jedynie dla niewielu MŚP, a ważne źródło
finansowania wciąż stanowią kredyty 
bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć wszystkie alternatywy; 
wskazuje na potencjalne możliwości 
finansowania, które należy przeanalizować 
w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych;

Or. en

Poprawka 85
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 
szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, 
plan działania Komisji na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do finansowania kładzie 
duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka 
jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu 
gospodarczego; podkreśla jednak, że ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP, a głównym 
źródłem finansowania pozostają kredyty 
bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć wszystkie alternatywy; 
wskazuje na potencjalne możliwości 
finansowania, które należy przeanalizować 
w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych;

6. zwraca uwagę, że w obecnych 
okolicznościach, w których 
niewystarczający dostęp do odpowiednich 
źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w 
szczególności na wczesnych etapach, jest 
nadal jedną z głównych przeszkód 
utrudniających zakładanie i rozwój 
przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, 
plan działania Komisji na rzecz poprawy 
dostępu MŚP do finansowania kładzie 
duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka 
jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu 
gospodarczego; podkreśla jednak, że ten 
rodzaj finansowania jest odpowiedni 
jedynie dla niewielu MŚP, a głównym 
źródłem finansowania pozostają kredyty 
bankowe, oraz że sektor prywatny 
powinien rozwinąć alternatywy; wskazuje 
na potencjalne możliwości finansowania, 
które należy przeanalizować w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych;

Or. en



PE549.392v01-00 48/105 AM\1051303PL.doc

PL

Poprawka 86
Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca państwa członkowskie do 
tworzenia zachęt dla inwestorów 
zagranicznych poprzez usuwanie barier 
językowych; zwraca uwagę, że 
przyjmowanie wniosków i dostarczanie 
danych nie tylko w języku urzędowym lub 
językach urzędowych danego państwa 
członkowskiego, lecz również w języku 
angielskim jest krokiem w tym kierunku;

Or. en

Poprawka 87
Miloslav Ransdorf

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że konieczne jest zapewnienie 
większego wsparcia 
mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i 
średnim przedsiębiorstwom (MŚP) i 
spółdzielniom pracy, szczególnie w celu 
pobudzania ich konkurencyjności w 
ramach stabilnego otoczenia biznesowego, 
zminimalizowania skutków dominującej 
pozycji rynkowej dużych przedsiębiorstw i 
konglomeratów, propagowania kultury 
przedsiębiorczości oraz wsparcia MŚP w 
ich zakładaniu i rozwijaniu ich 
działalności;

Or. en
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Poprawka 88
Miloslav Ransdorf

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ponieważ osoby potencjalnie 
zainteresowane mikrokredytami zazwyczaj 
nie są w stanie wnieść zabezpieczenia, a 
banki ogólnie niechętnie pożyczają im 
pieniądze, wzywa Komisję do 
ustanowienia „europejskiej gwarancji” na 
potrzeby mikropożyczek;

Or. en

Poprawka 89
Miloslav Ransdorf

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że 90% przedsiębiorstw 
unijnych to mikroprzedsiębiorstwa 
(przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 
10 pracowników), a największa bariera, 
jeżeli chodzi o poprawę innowacyjności 
tych przedsiębiorstw, wynika z 
ograniczonego dostępu do kredytu, 
zwłaszcza drobnych pożyczek (na kwoty 
poniżej 25 000 EUR); wyraża zatem 
przekonanie, że propozycja Komisji 
powinna uwzględniać również inicjatywy 
w zakresie mikrokredytów służące 
poprawie zatrudnienia w 
mikroprzedsiębiorstwach, umożliwiające 
podmiotom wyłączonym z 
konwencjonalnego systemu kredytowania 
podjęcie nowej działalności i 
stymulowanie innowacji w UE;

Or. en
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Poprawka 90
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do 
sprzyjania tworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów, 
instrumentów i inicjatyw, zwłaszcza na 
potrzeby nowych modeli działalności 
gospodarczej w sektorze ekologicznej 
gospodarki – poczynając od instrumentów 
kapitałowych (takich jak aniołowie 
biznesu, finansowanie społecznościowe 
czy wielostronne platformy obrotu), przez 
instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak 
finansowanie typu mezzanine) po 
instrumenty dłużne (takie jak obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty, 
instrumenty gwarancyjne i platformy 
gwarancji) – oraz partnerstw między 
bankami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w finansowanie MŚP 
(specjaliści od księgowości, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) 
w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
rozpoczynania działalności, rozwoju i 
transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, 
obrotu i zapotrzebowania na finansowanie; 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia zachęt podatkowych 
sprzyjających tym modelom finansowania; 
podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
przeglądu istniejących instrumentów 
służących do wspierania MŚP z myślą o 
uwzględnieniu dodatkowych możliwości 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do 
uwzględnienia interesu MŚP we 
wszystkich istniejących i ewentualnych 
przyszłych programach, instrumentach i 
inicjatywach, zwłaszcza na potrzeby 
nowych modeli działalności gospodarczej 
w sektorze ekologicznej gospodarki –
poczynając od instrumentów kapitałowych 
(takich jak aniołowie biznesu, 
finansowanie społecznościowe czy 
wielostronne platformy obrotu), przez 
instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak 
finansowanie typu mezzanine) po 
instrumenty dłużne (takie jak obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty, 
instrumenty gwarancyjne i platformy 
gwarancji) – oraz partnerstw między 
bankami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w finansowanie MŚP 
(specjaliści od księgowości, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) 
w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
rozpoczynania działalności, rozwoju i 
transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, 
obrotu i zapotrzebowania na finansowanie; 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia zachęt podatkowych 
sprzyjających tym modelom finansowania; 
podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
przeglądu istniejących instrumentów 
służących do wspierania MŚP z myślą o 
uwzględnieniu dodatkowych możliwości 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;
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Or. en

Poprawka 91
Ivan Jakovčić

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
tworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów, 
instrumentów i inicjatyw, zwłaszcza na 
potrzeby nowych modeli działalności 
gospodarczej w sektorze ekologicznej 
gospodarki – poczynając od instrumentów 
kapitałowych (takich jak aniołowie 
biznesu, finansowanie społecznościowe 
czy wielostronne platformy obrotu), przez 
instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak 
finansowanie typu mezzanine) po 
instrumenty dłużne (takie jak obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty, 
instrumenty gwarancyjne i platformy 
gwarancji) – oraz partnerstw między 
bankami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w finansowanie MŚP 
(specjaliści od księgowości, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) 
w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
rozpoczynania działalności, rozwoju i 
transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, 
obrotu i zapotrzebowania na finansowanie; 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia zachęt podatkowych 
sprzyjających tym modelom finansowania; 
podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
przeglądu istniejących instrumentów 
służących do wspierania MŚP z myślą o 
uwzględnieniu dodatkowych możliwości 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
tworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów, 
instrumentów i inicjatyw, zwłaszcza na 
potrzeby nowych modeli działalności 
gospodarczej w sektorze ekologicznej 
gospodarki – poczynając od instrumentów 
kapitałowych (takich jak aniołowie 
biznesu, finansowanie społecznościowe 
czy wielostronne platformy obrotu), przez 
instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak 
finansowanie typu mezzanine) po 
instrumenty dłużne (takie jak obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty, 
instrumenty gwarancyjne i platformy 
gwarancji) – oraz partnerstw między 
bankami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w finansowanie MŚP 
(specjaliści od księgowości, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) 
w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
rozpoczynania działalności, rozwoju i 
transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, 
obrotu i zapotrzebowania na finansowanie; 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia zachęt podatkowych 
sprzyjających tym modelom finansowania; 
wzywa władze lokalne i regionalne do 
zapewnienia odpowiednich zachęt; 
podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
przeglądu istniejących instrumentów 
służących do wspierania MŚP z myślą o 
uwzględnieniu dodatkowych możliwości 
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ekologicznego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 92
José Blanco López

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
tworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów, 
instrumentów i inicjatyw, zwłaszcza na 
potrzeby nowych modeli działalności 
gospodarczej w sektorze ekologicznej 
gospodarki – poczynając od instrumentów 
kapitałowych (takich jak aniołowie 
biznesu, finansowanie społecznościowe 
czy wielostronne platformy obrotu), przez 
instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak 
finansowanie typu mezzanine) po 
instrumenty dłużne (takie jak obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty, 
instrumenty gwarancyjne i platformy 
gwarancji) – oraz partnerstw między 
bankami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w finansowanie MŚP 
(specjaliści od księgowości, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) 
w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
rozpoczynania działalności, rozwoju i 
transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, 
obrotu i zapotrzebowania na finansowanie; 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia zachęt podatkowych 
sprzyjających tym modelom finansowania; 
podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
przeglądu istniejących instrumentów 
służących do wspierania MŚP z myślą o 
uwzględnieniu dodatkowych możliwości 

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
tworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów, 
instrumentów i inicjatyw, zwłaszcza na 
potrzeby nowych modeli działalności 
gospodarczej w sektorze ekologicznej 
gospodarki – poczynając od instrumentów 
kapitałowych (takich jak aniołowie 
biznesu, finansowanie społecznościowe 
czy wielostronne platformy obrotu), przez 
instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak 
finansowanie typu mezzanine) po 
instrumenty dłużne (takie jak obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty, 
instrumenty gwarancyjne i platformy 
gwarancji) – oraz partnerstw między 
bankami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w finansowanie MŚP 
(specjaliści od księgowości, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) 
w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
rozpoczynania działalności, rozwoju i 
transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, 
obrotu i zapotrzebowania na finansowanie, 
ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
pozytywnie wpływających na pobudzanie 
aktywności gospodarczej i tworzenie 
nowych miejsc pracy na obszarach 
dotkniętych procesami wyludnienia i 
starzenia się społeczeństwa; wzywa 
państwa członkowskie do stworzenia 
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ekologicznego wzrostu gospodarczego; zachęt podatkowych sprzyjających tym 
modelom finansowania; podkreśla 
znaczenie przeprowadzenia przeglądu 
istniejących instrumentów służących do 
wspierania MŚP z myślą o uwzględnieniu 
dodatkowych możliwości ekologicznego 
wzrostu gospodarczego;

Or. es

Poprawka 93
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim, i wzywa Komisję do sprzyjania 
tworzeniu szerokiego zakresu 
dostosowanych do potrzeb programów, 
instrumentów i inicjatyw, zwłaszcza na 
potrzeby nowych modeli działalności 
gospodarczej w sektorze ekologicznej 
gospodarki – poczynając od instrumentów 
kapitałowych (takich jak aniołowie 
biznesu, finansowanie społecznościowe 
czy wielostronne platformy obrotu), przez 
instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak 
finansowanie typu mezzanine) po 
instrumenty dłużne (takie jak obligacje 
przedsiębiorstw na małe kwoty, 
instrumenty gwarancyjne i platformy 
gwarancji) – oraz partnerstw między 
bankami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w finansowanie MŚP 
(specjaliści od księgowości, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) 
w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
rozpoczynania działalności, rozwoju i 
transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, 
obrotu i zapotrzebowania na finansowanie; 

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny 
rodzaj finansowania odpowiadający 
wszystkim rodzajom przedsiębiorstw, i 
wzywa Komisję do sprzyjania tworzeniu 
szerokiego zakresu dostosowanych do 
potrzeb programów, instrumentów i 
inicjatyw na potrzeby nowych modeli 
działalności gospodarczej w sektorze 
ekologicznej gospodarki – poczynając od 
instrumentów kapitałowych (takich jak 
aniołowie biznesu, finansowanie 
społecznościowe czy wielostronne 
platformy obrotu), przez instrumenty 
quasi-kapitałowe (takie jak finansowanie 
typu mezzanine) po instrumenty dłużne 
(takie jak obligacje przedsiębiorstw na 
małe kwoty, instrumenty gwarancyjne i 
platformy gwarancji) – oraz partnerstw 
między bankami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w finansowanie MŚP 
(specjaliści od księgowości, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) 
w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapie 
rozpoczynania działalności, rozwoju i 
transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, 
obrotu i zapotrzebowania na finansowanie;
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wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia zachęt podatkowych 
sprzyjających tym modelom finansowania; 
podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
przeglądu istniejących instrumentów 
służących do wspierania MŚP z myślą o 
uwzględnieniu dodatkowych możliwości 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia zachęt podatkowych 
sprzyjających tym modelom finansowania; 
podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
przeglądu istniejących instrumentów 
służących do wspierania MŚP z myślą o 
uwzględnieniu dodatkowych możliwości 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

Or. it

Poprawka 94
Hans-Olaf Henkel, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że uniwersalna wspólna 
waluta jest głównym czynnikiem 
hamującym wzrost MŚP i doprowadziła 
bezpośrednio do deindustrializacji, 
zwłaszcza w Europie Południowej; zwraca 
uwagę, że euro było zdecydowanie zbyt 
silne dla południowych krajów strefy euro 
i wyraźnie za słabe dla innych, np. dla 
Niemiec; podkreśla, że w wyniku takich 
uniwersalnych modeli finansowania 
powstaje model, który nie odpowiada 
nikomu, a euro wyraźnie stało się walutą, 
która nie odpowiada nikomu i której 
skutki będą jeszcze bardziej szkodliwe dla 
ekologicznego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 95
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)



AM\1051303PL.doc 55/105 PE549.392v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa administracje lokalne do 
wykorzystywania funduszy pośrednich, 
jakimi dysponują, w celu wspierania 
inicjatyw w zakresie innowacji 
ekologicznych MŚP, również poprzez 
zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających łączenie tych funduszy z 
funduszami bezpośrednimi (na przykład 
poprzez Smart Specialization Strategies), 
ukierunkowanych na wyodrębnianie lub 
tworzenie klastrów doskonałości i 
okręgów jakości;

Or. it

Poprawka 96
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do monitorowania wyników 
faktycznie uzyskanych przez MŚP, które 
miały dostęp do środków na 
sfinansowanie innowacji ekologicznej, w 
celu dokonania oceny skuteczności tych 
środków; wzywa Komisję Europejską, aby 
w przypadku, gdy wyniki okażą się 
niezadowalające, przygotowała w krótkim 
czasie niezbędne zmiany w celu poprawy 
skuteczności środków;

Or. it

Poprawka 97
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Pavel Telička, Fredrick Federley
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. można oczekiwać, że MŚP będą 
odgrywały ważną rolę w gospodarce o 
obiegu zamkniętym, zapewniając 
zrównoważone, choć pracochłonne usługi, 
takie jak naprawy, renowacje i recykling;
przesunięcie podatku z pracy na 
wykorzystanie zasobów naturalnych jest 
przesłanką długoterminowego sukcesu 
MŚP; Komisja Europejska, OECD, MFW, 
MOP, Parlament Europejski i Eurogrupa 
zasadniczo popierają zasadę przesunięcia 
podatku z pracy na wykorzystanie 
zasobów naturalnych i konsumpcję; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
oceny skutków przesunięcia podatku z 
pracy na wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz podjęcie inicjatyw 
takich jak przesunięcie podatku;

Or. en

Poprawka 98
Renato Soru

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przedsiębiorcy, MŚP, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze i organizacje wsparcia 
powinny posiadać większą wiedzę na temat 
możliwości finansowania bardziej 
wydajnych technologii lub zlecania takich 
usług jak doradztwo, coaching i szkolenie 
w zakresie ekoprojektu, gospodarowania 
zasobami i zielonej przedsiębiorczości oraz 
dostępności ekologicznych technologii, 
produktów i usług, które mogą być 
pożyteczne dla ich działalności 

9. podkreśla, że przedsiębiorcy, MŚP, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze i organizacje wsparcia 
powinny posiadać większą wiedzę na temat 
możliwości finansowania bardziej 
wydajnych technologii lub zlecania takich 
usług jak doradztwo, coaching i szkolenie 
w zakresie ekoprojektu, gospodarowania 
zasobami i zielonej przedsiębiorczości oraz 
dostępności ekologicznych technologii, 
produktów i usług, które mogą być 
pożyteczne dla ich działalności 
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gospodarczej; gospodarczej; podkreśla również potrzebę 
prostych i dostępnych źródeł informacji i 
baz danych na temat takich produktów i 
usług;

Or. en

Poprawka 99
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przedsiębiorcy, MŚP, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze i organizacje wsparcia 
powinny posiadać większą wiedzę na temat 
możliwości finansowania bardziej 
wydajnych technologii lub zlecania takich 
usług jak doradztwo, coaching i szkolenie 
w zakresie ekoprojektu, gospodarowania 
zasobami i zielonej przedsiębiorczości oraz 
dostępności ekologicznych technologii, 
produktów i usług, które mogą być 
pożyteczne dla ich działalności 
gospodarczej;

9. podkreśla, że przedsiębiorcy, MŚP, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze i organizacje wsparcia 
powinny posiadać większą wiedzę na temat 
możliwości finansowania bardziej 
wydajnych technologii lub zlecania takich 
usług jak doradztwo, coaching i szkolenie 
w zakresie ekoprojektu, gospodarowania
zasobami i zielonej przedsiębiorczości oraz 
dostępności ekologicznych technologii, 
produktów i usług, które mogą być 
pożyteczne dla ich działalności 
gospodarczej; wzywa państwa 
członkowskie i UE do wspierania 
świadczenia usług MŚP w tych obszarach, 
zwłaszcza na szczeblu regionalnym i 
lokalnym oraz do przeznaczenia na te cele 
większych środków z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 100
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przedsiębiorcy, MŚP, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze i organizacje wsparcia 
powinny posiadać większą wiedzę na temat 
możliwości finansowania bardziej 
wydajnych technologii lub zlecania takich 
usług jak doradztwo, coaching i szkolenie 
w zakresie ekoprojektu, gospodarowania 
zasobami i zielonej przedsiębiorczości oraz 
dostępności ekologicznych technologii, 
produktów i usług, które mogą być 
pożyteczne dla ich działalności 
gospodarczej;

9. podkreśla, że przedsiębiorcy, MŚP, 
stowarzyszenia zrzeszające podmioty 
gospodarcze i organizacje wsparcia 
powinny posiadać większą wiedzę na temat 
możliwości finansowania bardziej 
wydajnych technologii lub zlecania takich 
usług jak doradztwo, coaching i szkolenie 
w zakresie ekoprojektu, gospodarowania 
zasobami i zielonej przedsiębiorczości oraz 
dostępności ekologicznych technologii, 
produktów i usług, które mogą być 
pożyteczne dla ich działalności 
gospodarczej, zatem wszystkie informacje 
na temat tych możliwości powinny być 
łatwo dostępne i przekazane w taki sposób, 
który najlepiej odpowiada ekonomice i 
metodom pracy MŚP;

Or. en

Poprawka 101
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
na etapie realizacji „Planu inwestycyjnego 
dla Europy” MŚP, zwłaszcza zielone i 
innowacyjne, były głównymi 
beneficjentami wsparcia udzielanego w 
ramach tego projektu;

10. wzywa Komisję i EBI do 
dopilnowania, aby realizacja „Planu 
inwestycyjnego dla Europy” opierała się 
na wyraźnym kryterium zrównoważonego 
rozwoju, w tym na celach 
zasobooszczędności i efektywności 
energetycznej; w ramach realizacji planu 
ekoinnowacyjne MŚP powinny być
głównymi beneficjentami wsparcia 
udzielanego w ramach tego projektu; 
nalega, aby opracować jasne kryteria 
służące osiągnięciu tego celu, w tym 
kryterium europejskiej wartości dodanej i 
usprawnić świadczenie usług doradczych 
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z zakresu zasobooszczędności i 
ekoinnowacyjności dla MŚP;

Or. en

Poprawka 102
Barbara Kappel

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
na etapie realizacji „Planu inwestycyjnego 
dla Europy” MŚP, zwłaszcza zielone i 
innowacyjne, były głównymi 
beneficjentami wsparcia udzielanego w 
ramach tego projektu;

10. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
na etapie realizacji „Planu inwestycyjnego 
dla Europy” MŚP były głównymi 
beneficjentami wsparcia udzielanego w 
ramach tego projektu; zaleca też Komisji, 
aby w tym kontekście działała w sposób 
neutralny w odniesieniu do różnych 
technologii;

Or. de

Poprawka 103
Paul Rübig, Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
na etapie realizacji „Planu inwestycyjnego 
dla Europy” MŚP, zwłaszcza zielone i 
innowacyjne, były głównymi 
beneficjentami wsparcia udzielanego w 
ramach tego projektu;

10. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
na etapie realizacji „Planu inwestycyjnego 
dla Europy” MŚP, w tym zielone i 
innowacyjne, były głównymi 
beneficjentami wsparcia udzielanego w 
ramach tego projektu; wzywa EBI i 
Komisję do tego, aby wszystkie kategorie 
wymienione w zaleceniu Komisji 
dotyczącym definicji mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw (C(2003) 1422) 
mogły skorzystać z wsparcia w równym 
stopniu;
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Or. en

Poprawka 104
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do większego 
skoncentrowania się na finansowaniu 
programów COSME i „Horyzont 2020” z 
ukierunkowaniem na rozwój rozwiązań 
ekoinnowacyjnych przez i dla MŚP oraz 
wspiera finansowanie lepszego 
projektowania produktów i lepszej
wydajności procesów na przykładzie 
pozytywnego doświadczenia z programu 
innowacji ekologicznych w ramach 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji w poprzednich wieloletnich 
ramach finansowych; wskazuje w 
szczególności na pełne wdrożenie 
instrumentu MŚP w ramach programu 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 105
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża przekonanie, że należy 
zmobilizować rynki kapitałowe do 
przejścia na ekologiczną gospodarkę, 
pokonania przeszkód w zapewnieniu 
długoterminowej optymalizacji inwestycji 
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ze względu na krótkoterminowość rynków 
finansowych; wzywa Komisję do 
aktywnego zajęcia się potrzebą mobilizacji 
prywatnego kapitału do przejścia na 
gospodarkę niskoemisjyjną poprzez 
inwestycje w odnawialne źródła energii i 
zasobooszczędność, również w kontekście 
unii rynków kapitałowych; podkreśla 
potrzebę przeprowadzenia analizy roli 
różnych instrumentów politycznych, 
takich jak narzędzia monetarne, regulacje 
finansowe, zachęty publiczne oraz zasady 
rachunkowości i ujawniania informacji; 
zwraca się do Komisji o przedstawienie 
politycznych propozycji usprawnienia 
finansowych systemów regulacyjnych; 
powołuje się na bieżące inicjatywy 
międzynarodowe w tym obszarze, takie jak 
działania Komisji Śledczej UNEP w 
zakresie tworzenia zrównoważonych 
systemów finansowych i inicjatywy 
związanej z klimatem na rynkach
kapitałowych;

Or. en

Poprawka 106
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. pochwala ogłoszenie w ramach 
instrumentu MŚP przetargów dotyczących 
ekoinnowacji i dostaw surowców, 
ekoinnowacyjnej produkcji i 
ekoinnowacyjnego przetwórstwa żywności 
oraz innowacji w efektywnych systemach 
energetycznych; popiera zwiększenie 
budżetu instrumentu MŚP w tych 
obszarach oraz ogłoszenie dalszych 
przetargów w dziedzinie ekoinnowacji we 
wszystkich obszarach wyzwań społecznych 
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i w priorytetowych obszarach programu 
„Horyzont 2020” dotyczących wiodącej 
pozycji na rynku;

Or. en

Poprawka 107
Paul Rübig, Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla znaczenie aktywnej 
współpracy międzysektorowej, która 
oferuje możliwości pobudzenia innowacji i 
nowe szanse wzrostu dzięki wymianie 
pomysłów i innowacyjnych koncepcji; z 
zadowoleniem przyjmuje przewidziane w 
programie „Horyzont 2020” działanie na 
rzecz możliwych dzięki klastrom 
projektów służących nowym 
przemysłowym łańcuchom wartości, 
mające na celu większe odblokowanie 
innowacyjnego potencjału MŚP, w tym 
oferowanych przez nie ekoinnowacyjnych i 
zasobooszczędnych rozwiązań;

11. podkreśla znaczenie aktywnej 
współpracy międzysektorowej w ramach 
łańcuchów wartości i obszarów 
geograficznych, która oferuje możliwości 
pobudzenia innowacji i nowe szanse 
wzrostu dzięki wymianie pomysłów i 
innowacyjnych koncepcji; z zadowoleniem 
przyjmuje przewidziane w programie 
„Horyzont 2020” działanie na rzecz 
możliwych dzięki klastrom projektów 
służących nowym przemysłowym 
łańcuchom wartości, mające na celu 
większe odblokowanie innowacyjnego 
potencjału MŚP, w tym oferowanych przez 
nie ekoinnowacyjnych i 
zasobooszczędnych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 108
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. pochwala ustanowienie 
europejskiego centrum doskonałości w 
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dziedzinie zasobooszczędności, którego 
zadanie polegałoby na udzielaniu porad i 
wspomaganiu MŚP, które dążą do 
poprawy wyników w zakresie 
zasobooszczędności; podkreśla potrzebę 
nadania mu formy silnej sieci partnerów 
w różnych regionach UE oraz 
wykorzystywania sprawdzonych 
doświadczeń w państwach członkowskich; 
wyraża przekonanie, że centrum powinno 
kierować MŚP do europejskich, 
krajowych i regionalnych programów w 
tym obszarze oraz zapewniać dostęp do 
wiedzy fachowej, sieci i infrastruktury;

Or. en

Poprawka 109
Ivan Jakovčić

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie transferu wiedzy i 
dzielenia się wiedzą między wieloma 
zainteresowanymi stronami – także w skali 
transgranicznej, za pomocą nieformalnych 
sieci, zwłaszcza w przypadku MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw – dla podniesienia 
świadomości istniejących i nowych 
innowacyjnych technik, najlepszych 
praktyk, sposobów pozyskiwania 
właściwego finansowania, możliwych 
programów wsparcia rządowego oraz 
odpowiednich ram prawnych, z którymi 
wiążą się najmniej uciążliwe formalności 
administracyjne;

12. podkreśla znaczenie transferu wiedzy i 
dzielenia się wiedzą między wieloma 
zainteresowanymi stronami – także w skali 
transgranicznej, za pomocą nieformalnych 
sieci, zwłaszcza w przypadku MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw – dla podniesienia 
świadomości istniejących i nowych 
innowacyjnych technik, najlepszych 
praktyk, sposobów pozyskiwania 
właściwego finansowania, możliwych 
programów krajowego wsparcia 
rządowego, wsparcia ze strony organów 
regionalnych i lokalnych oraz 
odpowiednich ram prawnych, z którymi 
wiążą się najmniej uciążliwe formalności 
administracyjne;

Or. en



PE549.392v01-00 64/105 AM\1051303PL.doc

PL

Poprawka 110
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie transferu wiedzy i 
dzielenia się wiedzą między wieloma 
zainteresowanymi stronami – także w skali 
transgranicznej, za pomocą nieformalnych 
sieci, zwłaszcza w przypadku MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw – dla podniesienia 
świadomości istniejących i nowych 
innowacyjnych technik, najlepszych 
praktyk, sposobów pozyskiwania 
właściwego finansowania, możliwych 
programów wsparcia rządowego oraz 
odpowiednich ram prawnych, z którymi 
wiążą się najmniej uciążliwe formalności 
administracyjne;

12. podkreśla znaczenie transferu wiedzy i 
dzielenia się wiedzą między wieloma 
zainteresowanymi stronami – także w skali 
transgranicznej, za pomocą nieformalnych 
sieci, zwłaszcza w przypadku MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw – dla podniesienia 
świadomości istniejących i nowych 
innowacyjnych technik, najlepszych 
praktyk, sposobów pozyskiwania 
właściwego finansowania, możliwych 
programów wsparcia rządowego oraz 
odpowiednich ram prawnych, z którymi 
wiążą się najmniej uciążliwe formalności 
administracyjne, oraz przypomina, że 
istniejące krajowe punkty kontaktowe 
unijnych programów finansowania oraz 
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości 
powinny być w pełni zaangażowane we 
wspieranie MŚP oraz podejmować na 
rzecz MŚP proaktywne działania w 
zakresie informowania, coachingu i 
wsparcia w celu wskazania możliwości 
finansowania na szczeblu unijnym, 
krajowym lub regionalnym;

Or. en

Poprawka 111
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla znaczenie transferu wiedzy i 
dzielenia się wiedzą między wieloma 

12. podkreśla znaczenie transferu wiedzy i 
dzielenia się wiedzą między wieloma 
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zainteresowanymi stronami – także w skali 
transgranicznej, za pomocą nieformalnych 
sieci, zwłaszcza w przypadku MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw – dla podniesienia 
świadomości istniejących i nowych 
innowacyjnych technik, najlepszych 
praktyk, sposobów pozyskiwania 
właściwego finansowania, możliwych 
programów wsparcia rządowego oraz 
odpowiednich ram prawnych, z którymi 
wiążą się najmniej uciążliwe formalności 
administracyjne;

zainteresowanymi stronami – także w skali 
transgranicznej, zwłaszcza w przypadku 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw – dla 
podniesienia świadomości istniejących i 
nowych innowacyjnych technik, 
najlepszych praktyk, sposobów 
pozyskiwania właściwego finansowania, 
możliwych programów wsparcia 
rządowego oraz odpowiednich ram 
prawnych, z którymi wiążą się najmniej 
uciążliwe formalności administracyjne;

Or. it

Poprawka 112
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Pavel Telička

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na istotną rolę, jaką 
odgrywają stowarzyszenia sektorowe w 
udzielaniu odpowiednich informacji i 
porad w zakresie ekologicznych 
technologii, możliwości finansowania i 
stosownych procedur; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wypełnienia luki 
w przypadkach, w których wsparcia tego 
brakuje;

13. zwraca uwagę na istotną rolę, jaką 
odgrywają stowarzyszenia sektorowe w 
udzielaniu odpowiednich informacji i 
porad w zakresie ekologicznych 
technologii, możliwości finansowania i 
stosownych procedur; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wypełnienia luki 
w przypadkach, w których wsparcia tego 
brakuje, sprawdzania dalszych możliwości 
i przyspieszenia zrównoważonych 
rozwiązań oraz inwestowania w 
technologie przyjazne dla środowiska, 
zasobooszczędność i gospodarkę opartą na 
recyklingu;

Or. en

Poprawka 113
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na istotną rolę, jaką 
odgrywają stowarzyszenia sektorowe w 
udzielaniu odpowiednich informacji i 
porad w zakresie ekologicznych 
technologii, możliwości finansowania i 
stosownych procedur; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wypełnienia luki 
w przypadkach, w których wsparcia tego 
brakuje;

13. wzywa stowarzyszenia sektorowe do 
odgrywania większej roli w udzielaniu 
odpowiednich informacji i porad w 
zakresie ekologicznych technologii, 
możliwości finansowania i stosownych 
procedur; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wypełnienia luki w 
przypadkach, w których wsparcia tego 
brakuje;

Or. it

Poprawka 114
Maria Spyraki, Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę na rosnącą przepaść 
między potrzebami MŚP a kompetencjami 
pracowników; zauważa, że 26% 
pracodawców w Europie ma trudności ze 
znalezieniem pracowników posiadających 
odpowiednie kompetencje;

Or. en

Poprawka 115
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że poza 
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horyzontalnym wymiarem wymiany 
wiedzy (tj. między MŚP) horyzontalna 
koordynacja między instytucjami UE, 
funduszami i instrumentami finansowymi 
odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu 
rozbieżności między oczekiwaniami a 
wdrażaniem; podkreśla potrzebę 
nawiązania kontaktu z sieciami i 
organizacjami MŚP na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym w odpowiednim 
czasie i w sposób proaktywny, aby 
zapewnić informacje i wskazówki w 
zakresie wykorzystywania dostępnych i 
planowanych możliwości finansowania na 
szczeblu UE; przypomina Komisji o 
wykorzystywaniu wszystkich dostępnych 
środków komunikacji i przekazywania 
wiedzy (wysyłki promocyjne, media 
społeczne, webinaria itp.) oraz konkursów 
dla studentów i młodych przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 116
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. z zadowoleniem przyjmuje 
promowanie działań w obszarze 
zasobooszczędności i podnoszenia 
świadomości przez Europejską Sieć 
Przedsiębiorczości; popiera organizację 
europejskiej kampanii na rzecz 
zasobooszczędności, której celem jest 
informowanie MŚP o korzyściach i 
szansach, jakie oferuje 
zasobooszczędność, oraz zwraca się do 
Komisji o udostępnienie Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorczości odpowiednich 
środków finansowych na zorganizowanie 
kampanii; wzywa Komisję Europejską i 
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Europejską Sieć Przedsiębiorczości do 
współpracy w obszarze 
zasobooszczędności ze stowarzyszeniami 
przemysłowymi, związkami zawodowymi, 
MŚP, organizacjami pozarządowymi, 
środowiskiem akademickim i 
organizacjami realizującymi inicjatywy 
regionalne;

Or. en

Poprawka 117
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla znaczenie stworzenia 
synergii przemysłowej w obszarze 
recyklingu i wyjaśniania 
przedsiębiorstwom, jak ich energia, 
odpady i produkty uboczne mogą służyć 
jako zasoby dla innych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do promowania 
podejścia, które przyjęto w Zjednoczonym 
Królestwie w ramach krajowego 
programu symbiozy przemysłowej; wzywa 
do ustanowienia ogólnoeuropejskiej sieci 
inicjatyw dotyczących symbiozy 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 118
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Podtytuł 4
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Projekt rezolucji Poprawka

Badania, rozwój i innowacje Badania, rozwój, innowacje i kompetencje

Or. en

Poprawka 119
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla konieczność dopracowania 
podstaw badań i rozwoju niezbędnych do 
dalszego rozwoju technologicznego; 
podkreśla znaczenie reindustrializacji 
Europy, biorąc pod uwagę znaczenie 
przemysłu wytwórczego dla badań, 
rozwoju i innowacji, a tym samym dla 
przyszłej przewagi konkurencyjnej UE;

14. podkreśla konieczność dopracowania 
podstaw badań i rozwoju niezbędnych do 
dalszego rozwoju technologicznego; 
podkreśla znaczenie reindustrializacji 
Europy, biorąc pod uwagę znaczenie 
przemysłu wytwórczego dla badań, 
rozwoju i innowacji, a tym samym dla 
przyszłej przewagi konkurencyjnej UE; 
wyraża przekonanie, że należy położyć 
taki sam nacisk na innowacje 
pozatechnologiczne, organizacyjne, 
systemowe i innowacje w sektorze 
publicznym jak na rozwiązania 
technologiczne;

Or. en

Poprawka 120
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla konieczność dopracowania 
podstaw badań i rozwoju niezbędnych do 

14. podkreśla konieczność dopracowania 
podstaw badań i rozwoju niezbędnych do 
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dalszego rozwoju technologicznego; 
podkreśla znaczenie reindustrializacji 
Europy, biorąc pod uwagę znaczenie 
przemysłu wytwórczego dla badań, 
rozwoju i innowacji, a tym samym dla 
przyszłej przewagi konkurencyjnej UE;

dalszego rozwoju technologicznego i 
pełnego zaangażowania MŚP w ten 
proces;

Or. en

Poprawka 121
Paul Rübig, Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla konieczność dopracowania 
podstaw badań i rozwoju niezbędnych do 
dalszego rozwoju technologicznego; 
podkreśla znaczenie reindustrializacji 
Europy, biorąc pod uwagę znaczenie 
przemysłu wytwórczego dla badań, 
rozwoju i innowacji, a tym samym dla 
przyszłej przewagi konkurencyjnej UE;

14. podkreśla konieczność dopracowania 
podstaw badań i rozwoju oraz aktywnego 
wspierania dalszego przekształcania 
podstawowych wyników z obszaru badań i 
rozwoju w rozwój technologiczny; 
podkreśla znaczenie reindustrializacji 
Europy, biorąc pod uwagę znaczenie 
przemysłu wytwórczego dla badań, 
rozwoju i innowacji, a tym samym dla 
przyszłej przewagi konkurencyjnej UE;

Or. en

Poprawka 122
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla konieczność dopracowania
podstaw badań i rozwoju niezbędnych do 
dalszego rozwoju technologicznego; 
podkreśla znaczenie reindustrializacji 
Europy, biorąc pod uwagę znaczenie 
przemysłu wytwórczego dla badań, 

14. podkreśla konieczność 
skuteczniejszego opracowania podstaw 
badań i rozwoju niezbędnych do dalszego 
postępu technologicznego; podkreśla 
znaczenie reindustrializacji Europy, biorąc 
pod uwagę znaczenie przemysłu 
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rozwoju i innowacji, a tym samym dla 
przyszłej przewagi konkurencyjnej UE;

wytwórczego dla badań, rozwoju i 
innowacji, a tym samym dla przyszłej 
przewagi konkurencyjnej UE;

Or. it

Poprawka 123
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla znaczenie 
reindustrializacji Europy, biorąc pod 
uwagę znaczenie przemysłu wytwórczego 
dla badań, rozwoju i innowacji, a tym 
samym dla przyszłej przewagi 
konkurencyjnej UE;

Or. en

Poprawka 124
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie wprowadzania na 
rynek i podnoszenia wartości efektów prac 
badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa europejskie; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia stabilnych ram regulacyjnych 
i odpowiednich programów finansowych w 
celu stworzenia możliwości rozwoju 
inicjatyw gospodarczych i 
przedsiębiorczości oraz skrócenia czasu 
wprowadzania na rynek nowych 
produktów, usług i praktyk prowadzenia 

15. podkreśla znaczenie wprowadzania na 
rynek i podnoszenia wartości efektów prac 
badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa europejskie; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia stabilnych ram regulacyjnych 
i odpowiednich programów finansowych w 
celu stworzenia możliwości rozwoju 
inicjatyw gospodarczych i 
przedsiębiorczości oraz skrócenia czasu 
wprowadzania na rynek nowych 
produktów, usług i praktyk prowadzenia 
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działalności gospodarczej, zwłaszcza w 
sektorze ekologicznej gospodarki;

działalności gospodarczej, które są 
korzystne pod kątem zrównoważenia 
środowiskowego;

Or. it

Poprawka 125
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie wprowadzania na 
rynek i podnoszenia wartości efektów prac 
badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa europejskie; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia stabilnych ram regulacyjnych 
i odpowiednich programów finansowych w 
celu stworzenia możliwości rozwoju 
inicjatyw gospodarczych i 
przedsiębiorczości oraz skrócenia czasu 
wprowadzania na rynek nowych 
produktów, usług i praktyk prowadzenia 
działalności gospodarczej, zwłaszcza w 
sektorze ekologicznej gospodarki;

15. podkreśla znaczenie wprowadzania na 
rynek i podnoszenia wartości efektów prac 
badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa europejskie; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia stabilniejszych ram 
regulacyjnych i odpowiednich programów 
finansowych w celu stworzenia możliwości 
rozwoju inicjatyw gospodarczych i 
przedsiębiorczości oraz skrócenia czasu 
wprowadzania na rynek nowych 
produktów, usług i praktyk prowadzenia 
działalności gospodarczej, zwłaszcza w 
sektorze ekologicznej gospodarki;

Or. en

Poprawka 126
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na potencjał, jaki dla 
innowacji i ekologicznego wzrostu 
gospodarczego stanowi nowa europejska 
infrastruktura kosmiczna; wzywa Komisję 
do promowania wśród MŚP 
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wykorzystania, w kontaktach z 
inkubatorami przedsiębiorczości, danych 
pochodzących z tej infrastruktury; wzywa 
Komisję do umożliwienia MŚP 
korzystania w fazie badań, rozwoju i 
sprzedaży z systemu ułatwiającego dostęp 
do danych pochodzących z tej 
infrastruktury;

Or. fr

Poprawka 127
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zauważa korzyści, jakie jednolity 
patent europejski przyniósł MŚP, 
szczególnie w dziedzinie technologii 
ekologicznych; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby przystąpiły do systemu 
jednolitego patentu europejskiego; wzywa 
państwa członkowskie do 
przeprowadzenia w krótkim terminie 
ratyfikacji porozumienia w sprawie 
Jednolitego Sądu Patentowego, 
niezbędnego do stosowania jednolitego 
patentu europejskiego; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
uproszczonej procedury ułatwiającej MŚP 
wszczęcie postępowania przed Jednolitym 
Sądem Patentowym w sprawie 
podrabiania;

Or. fr

Poprawka 128
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa państwa członkowskie i 
regiony do wyeliminowania niedoborów w 
obszarze kompetencji ekologicznych oraz 
popiera opracowanie kompetencji 
ekologicznych na wszystkich szczeblach 
edukacji oraz w procesie uczenia się przez 
całe życie; wyraża przekonanie, że należy 
dokonać przeglądu programów nauczania 
i szkoleń, tak aby spełniały obecne i 
antycypowały przyszłe potrzeby na 
rynkach pracy pod względem 
zasobooszczędności i gospodarki o obiegu 
zamkniętym; wzywa partnerów 
społecznych do dalszego wspierania 
zaangażowania pracowników, strategii 
uczenia się przez całe życie i strategii 
szkoleń w dziedzinie zarządzania 
środowiskiem, zasobooszczędności i 
efektywności energetycznej oraz popiera 
opracowanie planów działania w 
dziedzinie ogólnosektorowej 
zasobooszczędności obejmujących wymogi 
dotyczące kompetencji i szkolenia;

Or. en

Poprawka 129
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa do ulepszenia ram polityki w 
dziedzinie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, w tym do przyjęcia i 
wdrożenia inteligentnych regulacji, norm 
i kodeksów postępowania mających na 
celu internalizację efektów zewnętrznych, 
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podjęcie działań w sprawie produktów 
zasobochłonnych, tworzenie równych 
warunków działania, nagradzanie liderów 
i przyspieszenie przejścia na 
zasobooszczędną i zrównoważoną 
gospodarkę;

Or. en

Poprawka 130
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża przekonanie, że takie ramy 
powinny sprzyjać wprowadzaniu na rynek 
unijny produktów zaprojektowanych 
ekologicznie w celu optymalizacji 
zasobooszczędności i efektywności 
materialnej; obejmuje to między innymi 
trwałość produktu, możliwość naprawy, 
możliwość ponownego użycia, możliwość 
recyklingu, materiały wtórne oraz okres 
trwałości produktu;

Or. en

Poprawka 131
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym rozszerzonego instrumentu 
ekoprojektowania, tak aby obejmował 
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wymiar zasobooszczędności; wyraża 
przekonanie, że ekoprojekt powinien 
obejmować trwałość produktu, możliwość 
naprawy, możliwość ponownego użycia, 
możliwość recyklingu, wraz z normami 
dotyczącymi gwarantowanej żywotności i 
demontażu;

Or. en

Poprawka 132
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Podtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

(De)regulacja jako motor wzrostu Inteligentne regulacje jako motor wzrostu 
MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym

Or. en

Poprawka 133
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Podtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

(De)regulacja jako motor wzrostu Lepsze stanowienie prawa jako motor 
wzrostu

Or. en

Poprawka 134
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
unikały tworzenia przeszkód na rynku 
wewnętrznym poprzez nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie przepisów oraz 
aby zapewniły spójną transpozycję do 
ustawodawstwa krajowego; zachęca 
Komisję do podjęcia bardziej 
intensywnych wysiłków wraz z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
w celu zaradzenia problemowi nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania przepisów; 
podkreśla konieczność przyjęcia przez 
krajowe organy regulacyjne jasnej i
jednolitej w całej UE interpretacji, a także 
potrzebę przejrzystych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, w tym 
zielonych i elektronicznych zamówień 
publicznych, których brak stanowi 
obecnie znaczną przeszkodę dla MŚP 
zamierzających umiędzynarodowić swoją 
działalność, a jednocześnie ogromną 
szansę szybkiego ich przyjęcia przez 
państwa członkowskie;

skreślony

Or. it

Poprawka 135
Paul Rübig, Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
unikały tworzenia przeszkód na rynku 
wewnętrznym poprzez nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie przepisów oraz 
aby zapewniły spójną transpozycję do 
ustawodawstwa krajowego; zachęca 
Komisję do podjęcia bardziej 
intensywnych wysiłków wraz z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
unikały tworzenia przeszkód na rynku 
wewnętrznym poprzez nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie przepisów oraz 
aby zapewniły spójną transpozycję do 
ustawodawstwa krajowego, między innymi 
przez wdrożenie oceny skutków dla MŚP i 
testu MŚP na szczeblu państw 
członkowskich; zachęca Komisję do 
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w celu zaradzenia problemowi nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania przepisów; 
podkreśla konieczność przyjęcia przez 
krajowe organy regulacyjne jasnej i 
jednolitej w całej UE interpretacji, a także 
potrzebę przejrzystych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, w 
tym zielonych i elektronicznych zamówień 
publicznych, których brak stanowi obecnie 
znaczną przeszkodę dla MŚP 
zamierzających umiędzynarodowić swoją 
działalność, a jednocześnie ogromną 
szansę szybkiego ich przyjęcia przez 
państwa członkowskie;

podjęcia bardziej intensywnych wysiłków 
wraz z poszczególnymi państwami 
członkowskimi w celu zaradzenia 
problemowi nadmiernie rygorystycznego 
wdrażania przepisów; podkreśla 
konieczność przyjęcia przez krajowe 
organy regulacyjne jasnej i jednolitej w 
całej UE interpretacji, a także potrzebę 
przejrzystych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w tym zielonych i 
elektronicznych zamówień publicznych, 
których brak stanowi obecnie znaczną 
przeszkodę dla MŚP zamierzających 
umiędzynarodowić swoją działalność, a 
jednocześnie ogromną szansę szybkiego 
ich przyjęcia przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 136
Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
unikały tworzenia przeszkód na rynku 
wewnętrznym poprzez nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie przepisów oraz 
aby zapewniły spójną transpozycję do 
ustawodawstwa krajowego; zachęca 
Komisję do podjęcia bardziej 
intensywnych wysiłków wraz z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
w celu zaradzenia problemowi nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania przepisów; 
podkreśla konieczność przyjęcia przez 
krajowe organy regulacyjne jasnej i 
jednolitej w całej UE interpretacji, a także 
potrzebę przejrzystych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, w 
tym zielonych i elektronicznych zamówień 
publicznych, których brak stanowi obecnie 
znaczną przeszkodę dla MŚP 

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
unikały tworzenia przeszkód na rynku 
wewnętrznym, a także zweryfikowały 
swoje obowiązujące obecnie regulacje i 
zredukowały stanowiące bariery rynkowe, 
zbędne lub nieskuteczne przepisy, oraz aby 
zapewniły spójną transpozycję do 
ustawodawstwa krajowego; zachęca 
Komisję do podjęcia bardziej 
intensywnych wysiłków wraz z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
w celu zaradzenia problemowi nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania przepisów; 
podkreśla konieczność przyjęcia przez 
krajowe organy regulacyjne jasnej i 
jednolitej w całej UE interpretacji, a także 
potrzebę przejrzystych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, w 
tym zielonych i elektronicznych zamówień 
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zamierzających umiędzynarodowić swoją 
działalność, a jednocześnie ogromną 
szansę szybkiego ich przyjęcia przez 
państwa członkowskie;

publicznych, których brak stanowi obecnie 
znaczną przeszkodę dla MŚP 
zamierzających umiędzynarodowić swoją 
działalność, a jednocześnie ogromną 
szansę szybkiego ich przyjęcia przez 
państwa członkowskie;

Or. hu

Poprawka 137
Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
unikały tworzenia przeszkód na rynku 
wewnętrznym poprzez nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie przepisów oraz 
aby zapewniły spójną transpozycję do 
ustawodawstwa krajowego; zachęca 
Komisję do podjęcia bardziej 
intensywnych wysiłków wraz z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
w celu zaradzenia problemowi nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania przepisów; 
podkreśla konieczność przyjęcia przez 
krajowe organy regulacyjne jasnej i 
jednolitej w całej UE interpretacji, a także 
potrzebę przejrzystych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, w 
tym zielonych i elektronicznych zamówień 
publicznych, których brak stanowi obecnie 
znaczną przeszkodę dla MŚP 
zamierzających umiędzynarodowić swoją 
działalność, a jednocześnie ogromną 
szansę szybkiego ich przyjęcia przez 
państwa członkowskie;

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
unikały tworzenia przeszkód na rynku 
wewnętrznym poprzez nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie przepisów oraz 
aby zapewniły spójną transpozycję do 
ustawodawstwa krajowego; zachęca 
Komisję do podjęcia bardziej 
intensywnych wysiłków wraz z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
w celu zaradzenia problemowi nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania przepisów; 
podkreśla konieczność przyjęcia przez 
krajowe organy regulacyjne jasnej i 
jednolitej w całej UE interpretacji, a także 
potrzebę przejrzystych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, w 
tym zielonych i elektronicznych zamówień 
publicznych, których brak stanowi obecnie 
znaczną przeszkodę dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw zamierzających 
umiędzynarodowić swoją działalność, a 
jednocześnie ogromną szansę szybkiego 
ich przyjęcia przez państwa członkowskie;

Or. en
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Poprawka 138
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby miały na względzie, że 
przepisów środowiskowych nie należy 
przyjmować ani wdrażać w taki sposób, 
który mógłby stanowić technicznie i 
ekonomicznie zbędne obciążenie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw; jako 
przykład wskazuje na dyrektywę w sprawie 
efektywności energetycznej (2012/27/UE);

Or. en

Poprawka 139
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań z myślą o realizacji zadań 
środowiskowych UE;

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wycofaniu zdezaktualizowanych wniosków 
ustawodawczych; wyraża głębokie 
ubolewanie z powodu wycofania 
propozycji dotyczących przepisów w 
obszarze odpadów i wzywa do 
przedstawienia bardziej ambitnego 
wniosku ustawodawczego do końca 
2015 r. zgodnie z zapowiedzią 
wiceprzewodniczącego Fransa 
Timmermansa na posiedzeniu plenarnym 
PE w grudniu 2014 r.2e; wskazuje na 
analizę Komisji, z której wynika, że 
przyjęcie nowych celów w zakresie 
odpadów doprowadzi do powstania 
180 000 miejsc pracy, większej 
konkurencyjności Europy i zmniejszenia 
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zapotrzebowania na kosztowne 
ograniczone zasoby2f; wzywa Komisję do 
prowadzenia ciągłego przeglądu 
obowiązującego prawodawstwa w celu 
zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej przy 
jednoczesnym dalszym zapewnianiu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i 
norm społecznych; podkreśla konieczność 
podjęcia ambitnych działań z myślą o 
realizacji zadań środowiskowych UE;

__________________
2e Protokół posiedzenia plenarnego, 
program prac Komisji, wtorek, 16 grudnia 
2014 r. – Strasburg.
2f SWD(2014) 208 final – Ocena skutków 
towarzysząca wnioskowi COM(2014) 397.

Or. en

Poprawka 140
Renato Soru

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu poprawy jakości i efektywności
obecnego obciążenia administracyjnego i 
dostosowania prawodawstwa do nowych 
modeli działalności gospodarczej; 
podkreśla jednak konieczność podjęcia 
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działań z myślą o realizacji zadań 
środowiskowych UE;

ambitnych działań z myślą o realizacji 
zadań środowiskowych UE;

Or. en

Poprawka 141
Barbara Kappel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań z myślą o realizacji zadań 
środowiskowych UE;

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań, możliwych do technicznej i 
ekonomicznej implementacji we
wszystkich państwach członkowskich, z
myślą o realizacji zadań środowiskowych 
UE;

Or. de

Poprawka 142
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań z myślą o realizacji zadań 
środowiskowych UE;

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań, które są wykonalne pod względem 
technicznym i gospodarczym, lecz również 
odpowiedniego i terminowego wdrożenia 
już istniejących przepisów z myślą o 
realizacji zadań środowiskowych UE;

Or. en

Poprawka 143
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
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prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań z myślą o realizacji zadań 
środowiskowych UE;

działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań z myślą o realizacji zadań 
środowiskowych UE;

Or. it

Poprawka 144
Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw i 
MŚP, oraz do prowadzenia ciągłego 
przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
w celu zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań z myślą o realizacji zadań 
środowiskowych UE;

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych 
lub powodujących nadmierne obciążenie 
wniosków ustawodawczych; wzywa 
Komisję do nieprzedstawiania wniosków 
ustawodawczych, które skutkowałyby 
niepotrzebnym obciążeniem 
administracyjnym dla przedsiębiorstw, 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw, oraz do 
prowadzenia ciągłego przeglądu 
obowiązującego prawodawstwa w celu 
zmniejszenia obecnego obciążenia 
administracyjnego i dostosowania 
prawodawstwa do nowych modeli 
działalności gospodarczej; podkreśla 
jednak konieczność podjęcia ambitnych 
działań z myślą o realizacji zadań 
środowiskowych UE;

Or. en

Poprawka 145
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do lepszego 
stanowienia prawa, co niekoniecznie 
oznacza większą liczbę przepisów, oraz do 
angażowania MŚP i zainteresowanych 
stron z odpowiednich sektorów, aby 
wymieniać się założeniami i wiedzą na 
każdym etapie procesu stanowienia 
prawa, w tym na etapie oceny skutków;

Or. en

Poprawka 146
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek, Brian Crowley

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
całkowite stosowanie testu MŚP we 
wszystkich ocenach skutków;

Or. en

Poprawka 147
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina znaczenie prawodawstwa 
niemającego wpływu na technologię i 
sprzyjającego innowacjom, które 
umożliwiłoby rynkowe sprawdzanie i 
wycenę rozmaitych nowych technologii; 
wzywa państwa członkowskie do 

19. przypomina znaczenie prawodawstwa 
niemającego wpływu na technologię i 
sprzyjającego innowacjom, które 
umożliwiłoby rynkowe sprawdzanie i 
wycenę rozmaitych nowych technologii; z 
zadowoleniem przyjmuje opracowanie 
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wykorzystania instrumentów rynkowych w 
programach wsparcia publicznego oraz 
niestosowania dotacji zakłócających 
rynek; wzywa Komisję do sporządzenia 
wspólnych wytycznych dotyczących 
krajowych programów wsparcia 
publicznego udzielanego na projekty 
zielonych inwestycji w celu określenia 
bardziej jednolitego pakietu środków;

programu weryfikacji technologii 
środowiskowych (ang. Environmental 
Technology Verification – ETV) jako 
nowego narzędzia wspomagającego
wprowadzenie na rynek innowacyjnych 
technologii środowiskowych; wzywa
państwa członkowskie do odpowiedniego 
wykorzystania instrumentów rynkowych w 
ich programach wsparcia publicznego
oraz do zaprzestania szkodliwych dla 
środowiska i zakłócających rynek dotacji;

Or. en

Poprawka 148
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina znaczenie prawodawstwa 
niemającego wpływu na technologię i 
sprzyjającego innowacjom, które 
umożliwiłoby rynkowe sprawdzanie i 
wycenę rozmaitych nowych technologii; 
wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania instrumentów rynkowych w 
programach wsparcia publicznego oraz 
niestosowania dotacji zakłócających 
rynek; wzywa Komisję do sporządzenia 
wspólnych wytycznych dotyczących 
krajowych programów wsparcia 
publicznego udzielanego na projekty 
zielonych inwestycji w celu określenia 
bardziej jednolitego pakietu środków;

19. przypomina znaczenie prawodawstwa 
niemającego wpływu na technologię i 
sprzyjającego ekologicznym innowacjom, 
które umożliwiłoby rynkowe sprawdzanie i 
wycenę nowych technologii 
ukierunkowanych na zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów; wzywa państwa 
członkowskie do niestosowania w 
programach wsparcia publicznego dotacji 
zakłócających rynek; wzywa Komisję do 
sporządzenia wspólnych wytycznych 
dotyczących krajowych programów 
wsparcia publicznego udzielanego na 
projekty zielonych inwestycji w celu 
określenia bardziej jednolitego pakietu 
środków;

Or. it

Poprawka 149
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie norm 
umożliwiających opracowywanie i 
wprowadzanie na rynek bardziej 
ekologicznych technologii, produktów i 
procesów; wzywa Komisję, aby nakazała 
europejskim organizacjom 
normalizacyjnym uwzględnianie celów 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
aktywnie współpracowała z 
przedstawicielami MŚP, konsumentów i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
przy osiąganiu tego celu;

Or. en

Poprawka 150
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę, że finansowanie 
publiczne trzeba przeznaczać na dojrzałe 
technologie, które można wprowadzić na 
rynek po znacznie niższych kosztach, 
zamiast wykorzystywać je w celu 
powszechnego wprowadzenia 
nierozwiniętych i nieopłacalnych 
technologii;

skreślony

Or. en

Poprawka 151
Aldo Patriciello
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę, że finansowanie 
publiczne trzeba przeznaczać na dojrzałe 
technologie, które można wprowadzić na 
rynek po znacznie niższych kosztach, 
zamiast wykorzystywać je w celu 
powszechnego wprowadzenia 
nierozwiniętych i nieopłacalnych 
technologii;

skreślony

Or. it

Poprawka 152
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox
Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę, że finansowanie 
publiczne trzeba przeznaczać na dojrzałe 
technologie, które można wprowadzić na 
rynek po znacznie niższych kosztach, 
zamiast wykorzystywać je w celu 
powszechnego wprowadzenia 
nierozwiniętych i nieopłacalnych 
technologii;

skreślony

Or. en

Poprawka 153
Barbara Kappel

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę, że finansowanie 
publiczne trzeba przeznaczać na dojrzałe 

20. zwraca uwagę, że finansowanie 
publiczne należy przeznaczać na dojrzałe 
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technologie, które można wprowadzić na 
rynek po znacznie niższych kosztach, 
zamiast wykorzystywać je w celu 
powszechnego wprowadzenia 
nierozwiniętych i nieopłacalnych 
technologii;

technologie, a także na projekty 
pilotażowe, tak aby możliwe było przejście 
przez „ciemną dolinę”;

Or. de

Poprawka 154
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę, że finansowanie 
publiczne trzeba przeznaczać na dojrzałe 
technologie, które można wprowadzić na 
rynek po znacznie niższych kosztach, 
zamiast wykorzystywać je w celu 
powszechnego wprowadzenia 
nierozwiniętych i nieopłacalnych 
technologii;

20. zwraca uwagę, że trzeba kontynuować 
opracowywanie mechanizmu popytu
rynkowego, aby wspierać wprowadzanie i 
sprzedaż dojrzałych technologii 
ekoinnowacyjnych, natomiast 
finansowanie publiczne należy 
przeznaczyć na dalsze badania i rozwój w 
obszarze mniej rozwiniętych technologii, 
aby poprawić oszczędność kosztową 
następnej generacji technologii
ekoinnowacyjnych;

Or. en

Poprawka 155
Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że przełomowe branże i 
technologie często ujawniają wady 
obowiązującego prawodawstwa; podkreśla 

skreślony
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konieczność ciągłego monitorowania 
obowiązującego prawodawstwa oraz 
wykorzystywania klauzul wyłączających 
na potrzeby niektórych innowacyjnych 
technologii w celu dopilnowania, aby nie 
utrudniało to wprowadzenia na rynek 
nowych osiągnięć technologicznych;

Or. hu

Poprawka 156
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że przełomowe branże i 
technologie często ujawniają wady
obowiązującego prawodawstwa; podkreśla 
konieczność ciągłego monitorowania 
obowiązującego prawodawstwa oraz 
wykorzystywania klauzul wyłączających 
na potrzeby niektórych innowacyjnych 
technologii w celu dopilnowania, aby nie 
utrudniało to wprowadzenia na rynek 
nowych osiągnięć technologicznych;

21. zwraca uwagę, że w przypadku 
przełomowych branż i technologii mogą 
występować trudności z obowiązującym 
prawodawstwem; podkreśla konieczność 
ciągłego monitorowania i aktualizowania 
obowiązującego prawodawstwa, aby 
zapewnić dostęp do rynku technologiom 
ekoinnowacyjnym;

Or. en

Poprawka 157
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że przełomowe branże i 
technologie często ujawniają wady 
obowiązującego prawodawstwa; podkreśla 

21. zwraca uwagę, że przełomowe branże i 
technologie często ujawniają wady 
obowiązującego prawodawstwa; podkreśla 
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konieczność ciągłego monitorowania 
obowiązującego prawodawstwa oraz 
wykorzystywania klauzul wyłączających 
na potrzeby niektórych innowacyjnych 
technologii, w celu dopilnowania, aby nie 
utrudniało to wprowadzenia na rynek 
nowych osiągnięć technologicznych;

konieczność ciągłego monitorowania 
obowiązującego prawodawstwa, aby móc 
je bezzwłocznie dostosowywać i 
aktualizować, w celu dopilnowania, aby 
nie utrudniało to wprowadzenia na rynek 
nowych, ekologicznych osiągnięć 
technologicznych;

Or. it

Uzasadnienie

Wyłączenia są często pretekstem. Ostrożniejszym rozwiązaniem jest aktualizacja.

Poprawka 158
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że przełomowe branże i 
technologie często ujawniają wady 
obowiązującego prawodawstwa; podkreśla 
konieczność ciągłego monitorowania 
obowiązującego prawodawstwa oraz 
wykorzystywania klauzul wyłączających 
na potrzeby niektórych innowacyjnych 
technologii w celu dopilnowania, aby nie 
utrudniało to wprowadzenia na rynek 
nowych osiągnięć technologicznych;

21. zwraca uwagę, że przełomowe branże i 
technologie często ujawniają wady 
obowiązującego prawodawstwa; podkreśla 
konieczność ciągłego monitorowania 
obowiązującego prawodawstwa oraz jego 
wdrażania, a także wykorzystywania 
klauzul wyłączających na potrzeby 
niektórych innowacyjnych technologii w 
celu dopilnowania, aby nie utrudniało to 
wprowadzenia na rynek nowych osiągnięć 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 159
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do opracowania i 
promowania zestawu narzędzi dla MŚP 
służących kształtowaniu zrównoważonej 
polityki przedsiębiorstwa, w tym 
odpowiedzialności społecznej i 
środowiskowej przedsiębiorstw, 
zrównoważonej rachunkowości i 
sprawozdawczości, a także narzędzi do 
wdrażania małoodpadowych modeli 
produkcyjnych;

Or. en

Poprawka 160
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Morten Helveg Petersen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa państwa członkowskie do 
oceny i monitorowania oddziaływania 
przepisów pod względem aspektów płci, 
np. konsultacji ze społecznościami, w 
szczególności kobietami i organizacjami 
kobiecymi, na temat ich potrzeb oraz 
wpływu polityki i programów;

Or. en

Poprawka 161
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

skreślony

Or. en

Poprawka 162
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego, jak również na poziomie 
wyższym, a następnie w ramach szkolenia 
przez resztę życia, należy uwzględniać 
rozwój umiejętności i programów w 
dziedzinie przedsiębiorczości służących 
poznaniu sposobów działania, 
funkcjonowania i interakcji rynku, 
gospodarki i systemu finansowego, wraz z 
wiedzą na temat ochrony środowiska; 
uważa, że dobrze przygotowany biznesplan 
jest pierwszym krokiem ku łatwiejszemu 
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niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

dostępowi do finansowania oraz ku 
rentowności; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do niezwłocznego włączenia 
edukacji finansowej do krajowych 
programów nauczania; w związku z tym 
popiera program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

Or. fr

Poprawka 163
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji naturalnych systemów, rynku, 
gospodarki i systemu finansowego, wraz z 
wiedzą na temat ochrony środowiska; 
uważa, że dobrze przygotowany biznesplan 
jest pierwszym krokiem ku łatwiejszemu 
dostępowi do finansowania oraz ku 
rentowności; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do niezwłocznego włączenia 
edukacji w zakresie przedsiębiorczości i 
ochrony środowiska do krajowych 
programów nauczania; w związku z tym 
popiera program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

Or. en
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Poprawka 164
Miriam Dalli

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska, natomiast 
przedsiębiorczość wśród młodzieży należy 
promować w szkołach, nauczać jej już w 
szkole podstawowej, a także w ramach 
zajęć pozaszkolnych; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 165
Ivan Jakovčić

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w systemach kształcenia 22. uważa, że w systemach kształcenia 
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podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 166
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
ekonomicznej do krajowych programów 
nauczania, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasobooszczędności; w 
związku z tym popiera program „Erasmus” 
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przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

dla młodych przedsiębiorców, którego 
celem jest promowanie kultury 
przedsiębiorczości oraz rozwój jednolitego 
rynku i konkurencyjności;

Or. it

Poprawka 167
Maria Spyraki, Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej i kursów przedsiębiorczości do 
krajowych programów nauczania; w 
związku z tym popiera program „Erasmus” 
dla młodych przedsiębiorców, którego 
celem jest promowanie kultury 
przedsiębiorczości oraz rozwój jednolitego 
rynku i konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 168
Renato Soru

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

22. uważa, że w systemach kształcenia 
podstawowego należy uwzględniać rozwój 
umiejętności i programów w dziedzinie 
przedsiębiorczości służących poznaniu 
sposobów działania, funkcjonowania i 
interakcji rynku, gospodarki i systemu 
finansowego oraz sposobów wspomagania 
efektywnych, innowacyjnych i 
ekologicznych możliwości przez nowe 
technologie, wraz z wiedzą na temat 
ochrony środowiska; uważa, że dobrze 
przygotowany biznesplan jest pierwszym 
krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do 
finansowania oraz ku rentowności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
niezwłocznego włączenia edukacji 
finansowej do krajowych programów 
nauczania; w związku z tym popiera 
program „Erasmus” dla młodych 
przedsiębiorców, którego celem jest 
promowanie kultury przedsiębiorczości 
oraz rozwój jednolitego rynku i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 169
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Morten Helveg Petersen

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do gromadzenia, 
analizowania i rozpowszechniania danych 
na temat pracy w podziale na płeć, w tym 
na temat nowych wschodzących 
ekologicznych sektorów i obszarów 
kompetencji jako podstawy do planowania 
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uwzględniającego równouprawnienie, 
monitorowania i oceny oraz analizy stanu 
kompetencji, a także do 
rozpowszechniania informacji na temat 
ekologicznych miejsc pracy z 
uwzględnieniem aspektów płci i 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 170
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla również, że 
mikroprzedsiębiorstwom i podmiotom 
rozpoczynającym działalność gospodarczą 
należy zapewnić pomoc i wskazówki w 
zakresie dążenia do zrównoważonego 
wzrostu ekologicznego; wzywa Komisję, 
aby nowe inicjatywy dotyczące możliwości 
osiągania ekologicznego wzrostu przez 
MŚP były odpowiednio skierowane do 
tych właśnie przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 171
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca uwagę, że program Erasmus+ 
umożliwia studentom i młodzieży 
rozwijanie przedsiębiorczości między 
innymi przez finansowanie stażów oraz 
wyraża przekonanie, że podstawowym 
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priorytetem programu w nadchodzących 
latach musi być wspieranie młodych i 
ambitnych przedsiębiorców, a także 
wspieranie programu „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców”, którego celem 
jest promowanie kultury 
przedsiębiorczości oraz rozwój jednolitego 
rynku i konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 172
Ivan Jakovčić

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wyraża przekonanie, że zasady 
obejmujące wiedzę na temat ochrony 
środowiska, zrównoważony wzrost, 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
ekologiczną energię i inne podobne 
zasady należy włączyć do systemów 
edukacji;

Or. en

Poprawka 173
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na znaczenie 
ukierunkowania działań na wzorce 
konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym 
rozwojem i promowania zmiany zachowań 
konsumentów; podkreśla konieczność 
odpowiedniego kształcenia konsumentów 
oraz konieczność wsparcia środków na 

skreślony
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rzecz bardziej ekologicznej konsumpcji;

Or. it

Poprawka 174
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na znaczenie 
ukierunkowania działań na wzorce 
konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym 
rozwojem i promowania zmiany zachowań 
konsumentów; podkreśla konieczność 
odpowiedniego kształcenia konsumentów 
oraz konieczność wsparcia środków na 
rzecz bardziej ekologicznej konsumpcji;

skreślony

Or. en

Poprawka 175
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na znaczenie 
ukierunkowania działań na wzorce 
konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym 
rozwojem i promowania zmiany zachowań 
konsumentów; podkreśla konieczność 
odpowiedniego kształcenia konsumentów 
oraz konieczność wsparcia środków na 
rzecz bardziej ekologicznej konsumpcji;

23. zwraca uwagę na znaczenie 
ukierunkowania działań na wzorce 
konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym 
rozwojem i promowania zmiany zachowań 
konsumentów; podkreśla konieczność 
odpowiedniego kształcenia konsumentów 
oraz konieczność wsparcia środków na 
rzecz bardziej ekologicznej konsumpcji; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
poprawy środków po stronie popytu, 
takich jak wykorzystywanie zamówień 
publicznych w celu lepszego 
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wprowadzenia zasobooszczędnych i 
efektywnych energetycznie produktów i 
rozwiązań; podkreśla znaczenie ujęcia 
kwestii zużycia zasobów w informacji 
o produkcie oraz oznakowaniu 
ekologicznym, aby dać konsumentom 
możliwość wyboru;

Or. en

Poprawka 176
Renato Soru

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na znaczenie 
ukierunkowania działań na wzorce 
konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym 
rozwojem i promowania zmiany zachowań 
konsumentów; podkreśla konieczność 
odpowiedniego kształcenia konsumentów 
oraz konieczność wsparcia środków na 
rzecz bardziej ekologicznej konsumpcji;

23. zwraca uwagę na znaczenie 
ukierunkowania działań na wzorce 
konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym 
rozwojem i opracowania zachęt do 
przekształcenia zachowań konsumentów w 
kierunku zrównoważonych nawyków; 
podkreśla konieczność odpowiedniego 
kształcenia konsumentów oraz konieczność 
wsparcia środków na rzecz bardziej 
ekologicznej konsumpcji;

Or. en

Poprawka 177
Paul Rübig, Maria Spyraki

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę na znaczenie 
ukierunkowania działań na wzorce 
konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym 
rozwojem i promowania zmiany zachowań 
konsumentów; podkreśla konieczność 

23. zwraca uwagę na znaczenie 
ukierunkowania działań na wzorce 
konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym 
rozwojem i promowania zmiany zachowań 
konsumentów; podkreśla konieczność 
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odpowiedniego kształcenia konsumentów 
oraz konieczność wsparcia środków na 
rzecz bardziej ekologicznej konsumpcji;

odpowiedniego kształcenia konsumentów 
oraz konieczność wsparcia zachęt do 
bardziej zrównoważonej konsumpcji;

Or. en

Poprawka 178
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zwraca uwagę na koncepcję i 
pomyślny rozwój „przedsiębiorstw 
generujących zysk społeczny” oraz 
rosnącą społeczność międzynarodową, 
przez co przedsiębiorstwa, na mocy 
statusu prawnego, są zobowiązane do 
stosowania surowych norm dotyczących 
wyników społecznych i środowiskowych, 
rozliczalności i przejrzystości; wzywa 
Komisję do dalszego analizowania 
inicjatywy oraz promowania rozwoju 
odpowiednich ram prawnych dla prawa 
spółek i ładu korporacyjnego w państwach 
członkowskich, które uwzględniałyby te 
zasady;

Or. en

Poprawka 179
Dominique Riquet

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla znaczenie ułatwienia 
działania podmiotom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą i firmom 

24. podkreśla znaczenie ułatwienia 
działania podmiotom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą i firmom 
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odpryskowym dzięki współpracy z 
instytutami i uniwersytetami badawczymi i 
technologicznymi;

odpryskowym dzięki współpracy z 
instytutami badawczymi i 
technologicznymi, uniwersytetami oraz 
instytucjami kształcenia zawodowego;

Or. fr

Poprawka 180
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla znaczenie ułatwienia 
działania podmiotom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą i firmom 
odpryskowym dzięki współpracy z 
instytutami i uniwersytetami badawczymi i
technologicznymi;

24. podkreśla znaczenie ułatwienia 
działania podmiotom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą i firmom 
odpryskowym dzięki współpracy z 
instytutami badań technologicznych i 
uniwersytetami;

Or. it

Poprawka 181
Maria Spyraki, Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla znaczenie wywozu dla 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy w 
Europie; wzywa Komisję do 
przyspieszenia procesu zawierania 
niesfinalizowanych umów handlowych z 
naszymi partnerami, aby ułatwić 
europejskim MŚP dostęp do nowego 
rynku;

Or. en
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Poprawka 182
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że przedsiębiorczość kobiet jest 
dotychczas niewykorzystanym zasobem na 
rzecz wzrostu i konkurencyjności UE, 
który powinno się promować i wzmocnić, 
oraz że należy zlikwidować wszelkie 
przeszkody, z jakimi kobiety borykają się 
na rynku pracy;

25. uważa, że przedsiębiorczość kobiet jest 
dotychczas niedostatecznie 
wykorzystanym zasobem na rzecz wzrostu 
i konkurencyjności UE, który powinno się 
promować i wzmocnić, oraz że należy 
zlikwidować wszelkie przeszkody, z jakimi 
kobiety borykają się na rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 183
Renato Soru

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję do przeanalizowania i 
wskazania sektorów przemysłu 
europejskiego, w których można utworzyć
nowe klastry i centra;

26. wzywa Komisję do przeanalizowania i 
wskazania sektorów przemysłu 
europejskiego i obszarów geograficznych, 
w których spełniono warunki utworzenia 
nowych klastrów i centrów, oraz wspiera 
ich rozwój;

Or. en


