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Poprawka 45
Csaba Molnár

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 46
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15%. Unii szczególnie daje się 
we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 

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

niepewności rynków co do perspektyw 
gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich. 
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność, potencjalnie 
uniemożliwiając realizację celów strategii 
Europa 2020 i celów w zakresie 
inteligentnego, zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 47
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15%. Unii szczególnie daje się 
we znaki brak prywatnych inwestycji, 
które mogłyby przyczynić się do 
konkurencyjności i nowych miejsc pracy. 
Spadek inwestycji jest spowodowany 
niestabilnością finansów publicznych, 
zwiększonym zadłużeniem oraz wysokimi 
stopami procentowymi skutkującymi
niskim wzrostem i niepewnością rynków 
co do perspektyw gospodarczych.
Stabilność finansów publicznych, tam 
gdzie została osiągnięta, przyniosła niższe 
stopy procentowe i powolny, ale 
niedostateczny, wzrost inwestycji. Istnieje 
potrzeba zwiększenia atrakcyjności w celu 
inwestowania w europejski biznes, w nowe 
spółki, w branże o ugruntowanej pozycji i 
branże wschodzące oraz infrastrukturę 
nowoczesnej gospodarki opartej na 
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wiedzy. Inwestycje w badania, naukę i 
rozwój są kluczowe dla poprawy 
europejskiej konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 
się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją polityki oszczędnościowej i 
ograniczeń budżetowych narzucanych 
państwom członkowskim, które obniżyły 
popyt globalny i zwiększyły niepewność
rynków co do perspektyw gospodarczych. 
Brak inwestycji, szczególnie silnie 
odczuwalny w tych państwach 
członkowskich, które zostały najbardziej 
dotknięte przez kryzys, spowalnia 
ożywienie gospodarcze i wpływa 
niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, 
długoterminowe perspektywy wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjność.

Or. it

Poprawka 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15%. Unii, a szczególnie 
regionom mocniej dotkniętym kryzysem, 
daje się we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją niepewności rynków co do 
perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 
budżetowych w państwach członkowskich. 
Brak inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność. Inwestycje to kluczowy 
komponent, który nie tylko pobudza 
gwałtowne ożywienie gospodarcze i 
społeczne po kryzysie, ale również 
pobudza tworzenie większej liczby 
lepszych miejsc pracy w całej Unii.

Or. en

Poprawka 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 
spowodował obniżenie poziomu inwestycji 
w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 
wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 
spadły o ok. 15%. Unii szczególnie daje się 
we znaki brak inwestycji będący 
konsekwencją strategii 
oszczędnościowych, w tym niższych płac i 
wydatków publicznych, które obniżyły 
łączny popyt i zwiększyły niepewność 
rynków co do perspektyw gospodarczych;
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tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 
perspektywy wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjność.

oraz ograniczeń budżetowych w państwach 
członkowskich nałożonych na państwa 
członkowskie za sprawą zasad paktu 
stabilności i wzrostu, jak również niechęci 
EBC do zdecydowanej interwencji na 
rynkach obligacji skarbowych. Brak 
inwestycji spowalnia ożywienie 
gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 
tworzenie miejsc pracy oraz 
długoterminowe perspektywy wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjność.

Or. en

Poprawka 51
Csaba Molnár

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 52
Aldo Patriciello
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 53
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Aby poprawić europejską 
konkurencyjność i umożliwić zapewnienie 
koniecznej pewności rynku, konieczne do 
przywrócenia inwestycji w Europie do 
poziomu, na jakim powinny się one 
znajdować, są stabilne finanse publiczne i 
reformy strukturalne. Istnieje potrzeba 
pozbycia się przepisów utrudniających lub 
opóźniających inwestycje, otwarcia rynku 
wewnętrznego na inwestycje oraz 
zabezpieczenia tego, aby rynki finansowe i 
europejskie banki mogły zapewniać 
płynność, pełnić funkcję animatora rynku 
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i udzielać pożyczek na finansowanie 
koniecznych inwestycji. Wraz z nowym 
impulsem do finansowania inwestycji 
mogą one przyczynić się do powstania 
pozytywnego sprzężenia zwrotnego 
polegającego na tym, że projekty 
inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

Or. en

Poprawka 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 55
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Naprawa finansów 
publicznych nie będzie możliwa bez 
wsparcia działań i inwestycji 
przyczyniających się do wzrostu 
zatrudnienia i popytu, prowadzących do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

Or. fr

Poprawka 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Nowe projekty inwestycyjne 
wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu 
oraz prowadzą do trwałego zwiększenia 
potencjału wzrostu, jednocześnie 
zapewniając spójność społeczną i 
regionalną.

Or. en
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Poprawka 57
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Grupa G-20 poprzez Globalną 
Inicjatywę na rzecz Wzrostu dała wyraz 
znaczeniu inwestycji w stymulowaniu 
popytu i zwiększaniu produktywności oraz 
wzrostu gospodarczego oraz zobowiązała 
się do stworzenia klimatu inwestycyjnego 
sprzyjającemu większym inwestycjom.

(3) Grupa G-20 poprzez Globalną 
inicjatywę infrastrukturalną dała wyraz 
znaczeniu inwestycji w stymulowaniu 
popytu i zwiększaniu produktywności oraz 
wzrostu gospodarczego oraz zobowiązała 
się do stworzenia klimatu inwestycyjnego 
sprzyjającemu większym inwestycjom. 
EFIS powinien stanowić uzupełnienie 
ogólnej strategii na rzecz poprawy 
inwestycji w Europie, nie zastępując 
innych struktur inwestycyjnych i 
finansowych i nie umniejszając inwestycji 
Unii w naukę, badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 58
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia stała się 
odpowiedzialna za reformy strukturalne i 
cięcia budżetowe, które oddaliły 
gospodarkę od celów strategii Europa 
2020. Konieczne są działania, które 
zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie 
na inwestycje zostanie zaspokojone, a 
płynność dostępna na rynku będzie 
wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie projektów 
inwestycyjnych zrównoważonych pod 
względem gospodarczym, środowiskowym 
i społecznym.

Or. it

Poprawka 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia była odpowiedzialna za 
reformy strukturalne i cięcia budżetowe, 
które oddaliły gospodarkę od celów 
strategii „Europa 2020”. Konieczne są 
działania umożliwiające dopilnowanie, aby 
potrzeby inwestycyjne Unii zostały 
zaspokojone i aby płynność dostępna na 
rynku była wykorzystywana w sposób 
wydajny i wykorzystywana na 
finansowanie opłacalnych projektów 
inwestycyjnych, które wzmacniają 
spójność społeczną i regionalną poprzez 
tworzenie dobrej jakości miejsc pracy oraz 
rozszerzenie i poprawę bazy produkcyjnej 
państw członkowskich, szczególnie tych 
najbardziej dotkniętych kryzysem.

Or. en

Poprawka 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii 
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 

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

poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania 
mające na celu koordynowanie strategii i 
instrumentów, które zagwarantują, że
unijne zapotrzebowanie na inwestycje 
zostanie zaspokojone, a płynność dostępna 
na rynku będzie wykorzystywana 
skutecznie i ukierunkowana na 
finansowanie rentownych projektów 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 62
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 63
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) W dniu 15 lipca 2014 r. 
przewodniczący elekt Komisji Europejskiej 
przedstawił Parlamentowi Europejskiemu 
swoje wytyczne polityczne dla przyszłej 
Komisji Europejskiej. Zaapelowano w 
nich o unię energetyczną, połączony 
jednolity rynek cyfrowy oraz wezwano w 
nich do „zgromadzenia w ciągu następnych 
trzech lat nawet 300 mld EUR na 
dodatkowe inwestycje publiczne i 
prywatne w realną gospodarkę” w celu 
stymulowania inwestycji prowadzących do
tworzenia miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 65
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja 
Europejska przedstawiła komunikat1 a

dotyczący tego, w jaki sposób będzie 
stosowała obowiązujące postanowienia 
paktu stabilności i wzrostu.

__________________
1 a Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego pt. „Optymalne 
wykorzystanie elastyczności przewidzianej 
w obowiązujących postanowieniach paktu 
stabilności i wzrostu”. COM(2015)0012.

Or. en

Uzasadnienie

Przywołany komunikat wyjaśnia, jak Komisja będzie stosować ogłoszoną przychylną opinię 
na temat inwestycji państw członkowskich w kontekście działań EFIS w odniesieniu do paktu 
na rzecz stabilności i wzrostu, dlatego też kluczowe jest zamieszczenie odniesienia w 
niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 66
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Finansowanie w ramach EFIS nie 
powinno podważać znaczenia badań, 
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nauki i rozwoju w Unii, ani na szczeblu 
unijnym, ani na szczeblach krajowych. 
Celem powinno być wykorzystanie 
środków z budżetu UE, który dzisiaj nie 
daje efektu dźwigni lub daje go w 
ograniczonym stopniu i ma mały wpływ 
na zwiększanie konkurencyjności oraz 
nowych innowacji koniecznych do 
zapewnienia wiodącej pozycji Europy.

Or. en

Poprawka 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 68
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku
i zwiększenie przewidywalności regulacji. 

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

rynku cyfrowego i rynków kapitałowych, 
poprzez zwiększenie przewidywalności 
regulacji i promowanie zmiany 
mentalności w stronę kultury 
podejmowania ryzyka. Działalność EFIS i, 
w ujęciu ogólnym, inwestycje w całej 
Europie powinny skorzystać na tych 
dodatkowych działaniach.

Or. en

Poprawka 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku 
i zwiększenie przewidywalności regulacji. 

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 
polepszyć poprzez usunięcie barier dla 
inwestycji poprzez ustanowienie 
prawdziwie funkcjonalnej unii rynków 



AM\1053517PL.doc 19/181 PE551.907v01-00

PL

Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
działaniach.

kapitałowych w celu udostępnienia 
finansowania niezależnie od lokalizacji 
geograficznej w obrębie Unii, 
wzmocnienie jednolitego rynku i 
zwiększenie przewidywalności regulacji. 
Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, 
inwestycje w całej Europie powinny 
skorzystać na tych dodatkowych 
działaniach.

Or. en

Poprawka 71
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) EFIS powinien być uznawany za 
tymczasowy i jednorazowy instrument w 
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ramach wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020.

Or. en

Poprawka 73
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) EFIS powinien mieć dwojaki cel: a)
przyczynienie się do rozwiązania 
problemów związanych z finansowaniem i 
przeprowadzaniem inwestycji 
produkcyjnych w Unii i zapewnienie 
lepszego dostępu do finansowania małym i 
średnim przedsiębiorstwom, małym 
spółkom o średniej kapitalizacji oraz 
innowacyjnym MŚP i innowacyjnym 
spółkom o średniej kapitalizacji.
Przezwyciężenie obecnych trudności 
inwestycyjnych w Europie powinno 
przyczynić się do wzmocnienia 
konkurencyjności, potencjału w dziedzinie 
innowacji, spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii oraz 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności dzięki przekształceniu 
w zrównoważoną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. W celu wzmocnienia 
zbiorowej wydajności na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim 
kwalifikować się mogłyby również 
inteligentne inwestycje pochodzące od 
sieci przedsiębiorstw, konsorcjów i 
partnerstw.

Or. en

Poprawka 74
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji transformacyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w tym szczególności 
podmioty rozpoczynające działalność 
gospodarczą (start-up) i tzw. firmy 
odpryskowe powstające przy uczelniach 
wyższych (spin-off). Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na małe 
spółki o średniej kapitalizacji, czyli 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 500
pracowników. Przezwyciężenie obecnych 
trudności inwestycyjnych w Europie 
powinno przyczynić się do poprawy 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii oraz wspierać – w 
kontekście efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności – przekształcenie w 
zrównoważoną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym opartą na odnawialnych 
źródłach.

Or. en

Poprawka 75
Martina Werner, Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 

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

inwestycji produkcyjnych w Unii i b) 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także małe 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji 
oraz innowacyjne MŚP i innowacyjne 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji. 
Należy również rozciągnąć korzyści z tego 
dostępu na przedsiębiorstwa o średniej 
kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 3 000 pracowników. 
Przezwyciężenie obecnych trudności 
inwestycyjnych w Europie powinno 
przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności, potencjału 
innowacyjnego, spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii oraz 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności dzięki przekształceniu 
w zrównoważoną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. Oprócz tego do 
reindustrializacji powinno przyczynić się 
położenie nacisku na małe i innowacyjne 
przedsiębiorstwa - w szczególności także 
poprzez zwiększenie globalnej 
konkurencyjności europejskich MŚP w 
drodze inwestycji w digitalizację 
przemysłowego łańcucha wartości.

Or. de

Poprawka 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

innowacje w Unii i zapewnienie lepszego 
dostępu do finansowania małym i średnim 
przedsiębiorstwom, małym spółkom o 
średniej kapitalizacji, a także 
innowacyjnym MŚP i innowacyjnym 
spółkom o średniej kapitalizacji; 
Przezwyciężenie obecnych trudności 
inwestycyjnych w Europie powinno 
przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności, potencjału w dziedzinie 
innowacji, spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii oraz 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności dzięki przekształceniu 
w zrównoważoną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym.

Or. en

Poprawka 77
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii, które 
zapewnią natychmiastową poprawę 
europejskiej gospodarki, i zapewnić lepszy 
dostęp do finansowania. Z lepszego 
dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, małe spółki o średniej 
kapitalizacji oraz spółki o średniej 
kapitalizacji zatrudniające do 3 000 
pracowników, przy czym dostęp ten nie 
powinien być ograniczony do tego rodzaju 
przedsiębiorstw. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
zlikwidowania podziałów w dziedzinie 
innowacji w Europie, poprawy potencjału 
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w dziedzinie innowacji, konkurencyjności, 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, jak 
również spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Przy pewnego rodzaju projektach – szczególnie inwestycjach długoterminowych i działaniach 
w zakresie badań i innowacji – brak dostępu do finansowania ryzyka stanowi problem, 
którego doświadczają wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, niezależnie od rozmiarów. Portfel 
instrumentów finansowych w ramach EFIS powinien uwzględniać różnorodność potrzeb 
finansowych różnych typów przedsiębiorstw, aby maksymalnie zwiększyć efekt dźwigni 
finansowej odnośnie do prywatnych inwestycji w ramach EFIS.

Poprawka 78
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii, 
przezwyciężenia obecnej różnicy w 
dziedzinie inwestycji między państwami 
członkowskimi Unii i zapewnić lepszy 
dostęp do finansowania. Z lepszego 
dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, szczególnie 
przedsiębiorstwa innowacyjne i podmioty 
rozpoczynające działalność. Należy 
również rozciągnąć korzyści z tego dostępu 
na spółki o średniej kapitalizacji, czyli 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 
pracowników. Przezwyciężenie obecnych 
trudności inwestycyjnych w Europie 
powinno przyczynić się do poprawy 
potencjału w dziedzinie innowacji, 
spójności gospodarczej, społecznej i 
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terytorialnej Unii.

Or. en

Poprawka 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności MMŚP i 
spółdzielnie. Zasadne może być również
rozciąganie korzyści z tego dostępu na 
spółki o średniej kapitalizacji, czyli 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 
pracowników, gdy projekty przyczyniają 
się do tworzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy, rozwoju przemysłu oraz 
zrównoważenia społecznego i 
środowiskowego. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

Or. en

Poprawka 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
skutecznych inwestycji w Unii i zapewnić 
lepszy dostęp do finansowania z myślą o 
tworzeniu miejsc pracy, pobudzaniu 
wzrostu i zapewnieniu włączenia 
społecznego, wzmacnianiu spójności
społecznej i regionalnej poprzez tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy oraz 
rozszerzaniu i poprawie bazy produkcyjnej 
państw członkowskich, szczególnie tych 
najbardziej dotkniętych kryzysem. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
spółki o średniej kapitalizacji, czyli 
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przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 000 
pracowników. Przezwyciężenie obecnych 
trudności inwestycyjnych w Europie 
powinno przyczynić się do poprawy 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii.

Or. en

Poprawka 82
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
zapewnić korzyści z tego dostępu 
innowacyjnym podmiotom 
rozpoczynającym działalność 
gospodarczą. Przezwyciężenie obecnych 
trudności inwestycyjnych w Europie 
powinno przyczynić się do poprawy 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii oraz do osiągnięcia 
europejskich celów w zakresie energii i 
środowiska na lata 2020, 2030 i 2050, w 
dążeniu do przyspieszenia przechodzenia 
na gospodarkę niskowęglową, obiegową i 
współdzieloną.

Or. it

Poprawka 87
Csaba Molnár

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii, 
takich jak zmniejszanie poziomu 
bezrobocia młodzieży.

Or. en
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Poprawka 88
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej, 
społecznej i środowiskowej wartości 
dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia 
celów politycznych Unii, w szczególności 
art. 194 Traktatu. Inwestycje te powinny 
być inwestycjami – między innymi – w 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, których celem jest 
zakończenie tworzenia jednolitego rynku 
w sektorze transportu, telekomunikacji i 
infrastruktury energetycznej, w tym 
połączeń transportowych i energetycznych 
oraz infrastruktury cyfrowej, rozwijanie 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności, zwiększenie 
konkurencyjności jednolitego rynku oraz 
przyczynianie się do zrównoważonego 
rozwoju i wykorzystywanie potencjalnych 
synergii między tymi sektorami; 
realizowane w dziedzinie rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich oraz 
rozwoju społecznego; w dziedzinie 
zasobów środowiskowych i naturalnych; 
które to projekty wzmacniają europejską 
bazę naukowo-technologiczną i przynoszą 
korzyść społeczeństwu, jak również 
poprawiają wykorzystanie gospodarczego i 
przemysłowego potencjału strategii na 
rzecz innowacji, badań i rozwoju 
technologicznego, w tym infrastruktury 
badawczej, obiektów pilotażowych i 
demonstracyjnych. EFIS powinien 
poprawić dostęp do finansowania i 
konkurencyjność przedsiębiorstw i innych 
podmiotów, ze szczególnym naciskiem na 
MŚP. EFIS powinien przyczynić się do 
przejścia na zieloną, zrównoważoną i 
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zasobooszczędną gospodarkę oraz na 
tworzenie trwałych miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne, w tym poprawiające poziom 
bezpieczeństwa energetycznego UE, o 
wysokiej gospodarczej wartości dodanej, 
przyczyniające się do osiągnięcia celów 
politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 90
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii1a, w 
tym między innymi projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
których celem jest zakończenie tworzenia 
jednolitego rynku w sektorze transportu, 
telekomunikacji i infrastruktury 
energetycznej, rozwijanie i 
modernizowanie sektora energii, 
zwiększenie konkurencyjności i poprawa 
bezpieczeństwa dostaw energii, które to 
projekty wzmacniają europejską bazę 
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naukowo-technologiczną, wspierają 
współpracę naukową między uczelniami a 
przemysłem, poprawiają wykorzystanie i 
zastosowanie rynkowe wyników badań, 
ułatwiają patentowanie i transfer 
technologii oraz przynoszą korzyści 
społeczeństwu, jak również prowadzą do 
lepszego wykorzystania gospodarczego i 
przemysłowego potencjału strategii na 
rzecz innowacji, badań i rozwoju 
technologicznego, w tym infrastruktury 
badawczej, obiektów pilotażowych i 
demonstracyjnych. EFIS powinien 
poprawić dostęp do finansowania i 
konkurencyjność przedsiębiorstw i innych 
podmiotów, ze szczególnym naciskiem na 
MŚP i spółki o średniej kapitalizacji.

__________________
1a Zgodnie z tym, co określono m.in. w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylającym decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 104), rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
instrument „Łącząc Europę”, 
zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 
913/2010 oraz uchylającym 
rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) 
nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, 
s. 129) oraz rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i 
uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Or. en
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Uzasadnienie

Istnieją długotrwałe i rozwinięte strategie Unii dotyczące wszystkich celów EFIS, szczególnie 
w dziedzinie badań i transportu. W kwestii celów EFIS nie ma potrzeby wymyślać koła na 
nowo – fundusz powinien przyczynić się do osiągnięcia celów polityki określonych w 
odpowiednich dziedzinach polityki UE z pomocą środków rozszerzonych na instrumenty 
finansowe.

Poprawka 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii, 
takich jak wysoki poziom bezpieczeństwa 
oraz prawidłowe funkcjonowanie 
jednolitego rynku cyfrowego. Wszystkie 
działania w ramach EFIS powinny być 
spójne ze strategiami Unii, w tym polityką 
spójności, oraz powinny stanowić 
uzupełnienie innych istotnych unijnych 
instrumentów finansowych (instrumentu 
„Łącząc Europę”, Horyzont 2020, 
COSME, europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych), jak 
również pozostałych publicznych i 
prywatnych instrumentów finansowania 
na szczeblu krajowym i regionalnym.

Or. en

Poprawka 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne, które muszą wpływać na 
poprawę zdolności adaptacji Unii 
Europejskiej, aby przyspieszyć 
przechodzenie na gospodarkę 
niskowęglową, obiegową i współdzieloną, 
oraz przyczynić się do osiągnięcia celów 
politycznych Unii.

Or. it

Poprawka 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii, 
szczególnie do ułatwienia zakończenia 
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tworzenia jednolitego rynku 
telekomunikacji, energii oraz produktów i 
usług.

Or. en

Poprawka 95
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, zwiększające spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną 
Unii, jak również przyczyniające się do 
osiągnięcia unijnych celów politycznych.

Or. fr

Poprawka 96
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii. 
Istotne inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową oraz infrastrukturę 
usług cyfrowych są konieczne do 
zrealizowania celów polityki UE w 
sektorze cyfrowym, w związku z czym w 
ramach EFIS należy koncentrować się w 
sposób szczególny na inwestycjach w sieci 
telekomunikacyjne.
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Or. en

Poprawka 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne lub działania między 
państwami członkowskimi a państwem 
objętym europejską polityką sąsiedztwa, w 
tym partnerstwem strategicznym, lub 
polityką rozszerzenia lub państwem 
należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, bądź też 
między państwem członkowskim a krajem 
lub terytorium zamorskim określonym w 
załączniku II Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Inwestycje te powinny 
gwarantować wysoką gospodarczą i 
społeczną wartość dodaną, promować 
wysokiej jakości miejsca pracy, 
zrównoważone innowacje, umiejętności 
oraz zatrudnienie wysokiej jakości, 
integrację i zakończenie tworzenia 
jednolitego rynku oraz zwiększanie 
konkurencyjności UE. Te strategiczne 
projekty powinny czerpać korzyść z 
pozytywnych efektów zewnętrznych 
stworzonych przez inwestycje publiczne 
oraz europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne na potrzeby realizowania 
celów politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Inwestycje wspierane z EFIS 
powinny przyczyniać się do realizacji celu, 
o którym mowa w art. 194 ust. 1 traktatu, 
w szczególności promować efektywność 
energetyczną i oszczędności energii oraz 
rozwój nowych i odnawialnych form 
energii i wspierać wzajemne połączenie 
sieci energetycznych, a ponadto powinny 
przyczyniać się do realizacji unijnej 
strategii inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, którą przyjęto w 
konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 
17 czerwca 2010 r.; aby poprawić 
koordynację unijnych strategii 
inwestycyjnych, przyjęto rozporządzenie 
nr 1303/2013 przewidujące wspólne ramy 
strategiczne w celu wspierania 
harmonijnego, zrównoważonego i 
trwałego rozwoju w Unii. To zintegrowane 
podejście należy stosować odpowiednio do 
działań i projektów wspieranych z EFIS.

Or. en

Poprawka 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu podkreślono, że 
silne i trwałe wsparcie badań i innowacji 
tworzy właściwy punkt wyjścia do 
przyszłego ożywienia i wzrostu. W celu 
maksymalnego zwiększenia korzyści EFIS 
w zakresie wspierania inwestycji w Unii 
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10% budżetu każdego projektu lub 
działania powinno być poświęcone na 
działalność w dziedzinie badań i 
innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją solidne dowody opisujące zależność między badaniami, innowacyjnością i rozwojem 
gospodarczym; z tego względu jeżeli EFIS ma spełnić swój strategiczny cel, rozporządzenie 
musi gwarantować, aby projekty, które mają być finansowane, skutecznie wspierały działania 
w dziedzinie badań i innowacyjności.

Poprawka 100
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Biorąc pod uwagę, że małe spółki o 
średniej kapitalizacji zatrudniające do 499 
pracowników oraz spółki o średniej 
kapitalizacji zatrudniające do 3 000 
pracowników stanowią najbardziej 
innowacyjny segment spółek sektora 
prywatnego, generując średnio większą 
liczbę patentów, innowacji procesu i 
innowacji produktu oraz wyższy zwrot z 
inwestycji, a jednocześnie mają do 
czynienia z podobnymi problemami co 
MŚP, jeżeli chodzi o dostęp do 
finansowania, powinno się w ramach 
EFIS dostosować część produktów 
finansowych w szczególności do małych 
spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek 
o średniej kapitalizacji. 

Or. en
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Uzasadnienie

Przy pewnego rodzaju projektach – szczególnie w działaniach w zakresie badań i innowacji –
brak dostępu do finansowania ryzyka stanowi problem, którego doświadczają wszystkie 
rodzaje przedsiębiorstw, niezależnie od rozmiarów. Niemniej jednak skutki gospodarcze są 
dotkliwsze, gdy do finansowania nie mają dostępu spółki o średniej kapitalizacji, ponieważ to 
one regularnie okazują się najbardziej innowacyjnym segmentem spółek w sprawozdaniach 
monitorujących unijne badania i rozwój. Ich potrzeby finansowane powinny być 
uwzględnione w portfelu EFIS w sposób szczególny.

Poprawka 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W komunikacie Komisji 
(COM(2010/245)) w sprawie europejskiej 
agendy cyfrowej oraz komunikacje 
Komisji (COM(2015/442) pt. „W kierunku 
prosperującej gospodarki opartej na 
danych” podkreślono, jak ważny jest 
sektor cyfrowy jako narzędzie 
zrównoważonego i wysokiej jakości 
rozwoju, a ponadto podkreślono potrzebę 
stworzenia ramowych warunków dla jego 
rozwoju. W celu wykorzystania tej 
możliwości konieczne jest szczególne 
koncentrowanie się na inwestycjach 
cyfrowych i ramowych warunkach w tej 
dziedzinie poprzez wydzielenie części 
udzielanych gwarancji na inwestycje w 
sieci i umiejętności; poprzez zapewnienie 
pomocy technicznej na rzecz ustanowienia 
specjalnych platform inwestycyjnych dla 
łączonego projektu na rzecz rozwoju 
cyfrowego; oraz poprzez rozszerzenie 
zakresu „klauzuli inwestycyjnej” na 
inwestycje w sektory cyfrowe.

Or. en
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Poprawka 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W komunikacje Komisji 
(COM(2014/33)) w sprawie europejskiej 
strategii bezpieczeństwa energetycznego 
podkreślono, że w celu poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego państwa 
członkowskie powinny zakończyć 
transponowanie przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii, szczególnie 
w zakresie zasad dotyczących rozdziału 
własności, w tym przepisu, w myśl którego 
operatorzy systemów przesyłu 
kontrolowani przez podmioty spoza UE 
muszą spełniać takie same obowiązki jak 
operatorzy kontrolowani przez podmioty z 
UE; ostatnie doświadczenia związane z 
tym, iż pewni operatorzy spoza UE dążyli 
do uniknięcia przestrzegania przepisów 
unijnych na terytorium UE sprawiają, że 
konieczne jest bardziej rygorystyczne 
stosowanie i wzmocnienie mających 
zastosowanie zasad na szczeblu Unii oraz 
państw członkowskich: można to ułatwić 
przepisem, według którego do gwarancji 
unijnej kwalifikują się tylko projekty 
dotyczące gazu, które są realizowane w 
sektorach infrastruktury gazowej w 
państwach członkowskich, gdzie 
skutecznie wdrożono rozdział własności.

Or. en

Uzasadnienie

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
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infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Poprawka 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) W komunikacie Komisji 
(COM(2015)80) w sprawie unii 
energetycznej podkreśla się znaczenie 
efektywności energetycznej jako 
pełnoprawnego źródła energii oraz 
wyraźnie stwierdza się, że EFIS „daje 
możliwość uruchomienia znacznych 
inwestycji na renowację budynków”. Aby 
skorzystać z tej możliwości, należy skupić 
się szczególnie na efektywności 
energetycznej i przewidzieć przeznaczenie 
części udzielonych gwarancji na 
efektywność energetyczną, poprzez 
zapewnienie pomocy technicznej na rzecz 
ustanowienia specjalnych platform 
inwestycyjnych dla łączonych projektów w 
dziedzinie efektywności energetycznej; 
oraz poprzez rozszerzenie zakresu 
„klauzuli inwestycyjnej” na inwestycje w 
efektywność energetyczną.

Or. en

Poprawka 104
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Biorąc pod uwagę potrzebę 
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natychmiastowej poprawy europejskiej 
gospodarki, przy jednoczesnym uznaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za wspieranie długoterminowych 
inwestycji publicznych i prywatnych w 
obszarach o strategicznym znaczeniu 
politycznym i gospodarczym, EFIS 
powinien uruchomić działalność w 
terminie trzech lat od czasu jego wejścia w 
życie, koncentrując się na działaniach, 
które przynoszą zarówno natychmiastowe 
skutki, jak i zrównoważony wzrost 
gospodarczy, a jednocześnie zapewniają 
europejską wartość dodaną.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że EFIS ma powodować natychmiastowe (!) skutki dla gospodarki 
europejskiej, poprawiając klimat inwestycyjny, tworząc efekt dźwigni finansowej w stosunku 
do inwestycji prywatnych oraz tworząc miejsca pracy i powodując wzrost gospodarczy w 
perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej. Chociaż inwestycje powinny mieć 
perspektywę strategiczną i być spójne ze strategiami UE oraz celami w zakresie 
konkurencyjności, nie powinny w żaden sposób zastępować inwestycji publicznych, za których 
finansowanie normalnie odpowiadałyby same państwa członkowskie lub regiony.

Poprawka 105
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) W celu dopilnowania, aby EFIS 
realizował swój cel, należy niezbędnie 
przeznaczyć kwotę co najmniej 
5 500 000 000 EUR z EFIS na 
finansowanie EFI przez EBI, konkretnie 
na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz małych spółek o 
średniej kapitalizacji oraz innowacyjnych 
MŚP i innowacyjnych spółek o średniej 
kapitalizacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, aby przy EFIS wymyślać na nowo koło. Przez ostatnie kilka lat szereg 
innowacyjnych instrumentów finansowych przynoszących korzyści MŚP oraz małym spółkom 
o średniej kapitalizacji wprowadzono w ramach programu „Horyzont 2020” oraz COSME, a 
obecnie wprowadza się je poprzez EFI. Efekt mnożnikowy wynosi między 1:18 a 1:28, co 
sprawia, że kwalifikowalny popyt na finansowanie dwukrotnie przekracza możliwości 
podażowe. Część gwarancji powinna być zatem wykorzystana do uzupełnienia i dopełnienia 
pomyślnie funkcjonujących już instrumentów.

Poprawka 106
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom 
pożyczek i innym produktom tworzonym 
w związku z celami EFIS.

Or. it

Poprawka 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 

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

kapitalizacji w całej Unii, szczególnie w 
państwach członkowskich, w których MŚP 
mają większe trudności z dostępem do 
kredytów, wymaga pomocy w 
przyciągnięciu finansowania rynkowego, w 
szczególności jeśli chodzi o inwestycje 
obarczone wysokim ryzykiem. EFIS 
powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w 
przezwyciężeniu problemu braku kapitału, 
umożliwiając EBI (i w stosownych 
przypadkach Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”)) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i zapewnianie innych produktów 
tworzonych w związku z celami EFIS.

Or. en

Poprawka 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Biorąc pod uwagę, że przemysł 
kreatywny w Europie ma istotny wkład w 
gospodarkę UE, tworząc ponad 
550 mld EUR wartości wliczanej do PKB 
oraz zapewniając 8,3 mln etatów, 
finansowanie w ramach EFIS powinno 
wspierać również inwestycje i wzrost w 
sektorze kreatywnym i kulturalnym oraz
wzmacniać branże kreatywne i kulturalne 
Europy, w szczególności podmioty 
rozpoczynające działalność, innowacyjne 
MŚP oraz przedsiębiorstwa sektora 
kreatywnego.

Or. en

Poprawka 113
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Uważa, że głównym warunkiem 
tworzenia przyszłej europejskiej unii 
energetycznej jest zakończenie tworzenia 
zintegrowanego wewnętrznego rynku 
energii UE, co wymaga rozwoju 
inteligentnej infrastruktury energetycznej 
oraz wzajemnych połączeń 
energetycznych; w pełni popiera apel 
Rady Europejskiej z dnia 24 października 
2014 r. o podjęcie pilnych działań w celu 
zapewnienia realizacji minimalnego celu 
na poziomie 10% istniejących 
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wzajemnych połączeń sieci energii 
elektrycznej, w trybie pilnym i nie później 
niż do 2020 r., przynajmniej w odniesieniu 
do państw członkowskich, które nie 
osiągnęły jeszcze minimalnego poziomu 
integracji w obrębie wewnętrznego rynku 
energii; EFIS powinien pomóc osiągnąć 
ten cel polityczny Unii poprzez 
przyczynienie się do rozwoju 
transgranicznych wzajemnych połączeń 
sieci energetycznych w celu zakończenia 
tworzenia przejrzystego, dobrze 
funkcjonującego i w pełni zintegrowanego 
rynku gazu i energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 115
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, aby przy EFIS wymyślać na nowo koło. Przez ostatnie kilka lat szereg 
innowacyjnych instrumentów finansowych przynoszących korzyści MŚP oraz spółkom o 
średniej kapitalizacji wprowadzono w ramach programu „Horyzont 2020” oraz COSME, a 
obecnie wprowadza się je poprzez EFI. Efekt mnożnikowy wynosi między 1:18 a 1:28 , co 
sprawia, że kwalifikowalny popyt na finansowanie dwukrotnie przekracza możliwości 
podażowe. Część gwarancji powinna być zatem wykorzystana do uzupełnienia i dopełnienia 
pomyślnie funkcjonujących już instrumentów.

Poprawka 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 
ramach EBI, aby korzystać z jego 
doświadczeń i udokumentowanych 
osiągnięć oraz aby jego działania jak 
najszybciej przyniosły oczekiwane 
pozytywne skutki. Przekazywanie środków 
EFIS małym i średnim przedsiębiorstwom 
oraz spółkom o średniej kapitalizacji 
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średniej kapitalizacji powinna być 
prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 
korzystać z jego doświadczeń.

powinno być prowadzone za 
pośrednictwem EFI oraz EBI, aby 
wykorzystać ich doświadczenie.

Or. en

Poprawka 117
Csaba Molnár

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 118
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym, środowiskowym i 
gospodarczym. W szczególności powinien 
być ukierunkowany na te projekty, które 
wspierają realizację celów Unii w zakresie 
klimatu i energii, promują tworzenie 
godnych i lokalnych miejsc pracy, 
zwiększają zrównoważoność środowiska, 
odporność ekonomiczną i długotrwałą 
konkurencyjność. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego
wykorzystanie środków publicznych. 
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Poprawka 119
Martina Werner, Bernd Lange
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym
oraz pod względem zrównoważonego 
charakteru. W szczególności powinien 
być ukierunkowany na projekty, które 
sprzyjają tworzeniu zrównoważonych 
lokalnych miejsc pracy, 
długoterminowemu zrównoważonemu
wzrostowi i konkurencyjności, które 
pomagają osiągnąć unijne cele w zakresie 
klimatu i energii. Przy wyborze projektów 
mogą zostać wykorzystane doświadczenia 
z realizacji sprawdzonych projektów i 
inicjatyw, takich jak choćby projekty na 
rzecz wzrostu efektywności energetycznej 
ELENA (European Local Energy 
Assistance), EEIF (European Energy 
Efficiency Fund) lub partnerstwo 
prywarno-publiczne „Factories of the 
Future” w zakresie dygitalizacji 
przemysłu przetwórczego. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystania środków publicznych. 
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.
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Poprawka 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 121
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 122
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 123
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności EFIS powinien 
koncentrować się na projektach, które
powodują tworzenie trwałych miejsc pracy 
i promują krótkoterminowy, 
średnioterminowy i długoterminowy
wzrost gospodarczy, jak również 
konkurencyjność, w tym poprzez 
innowacje oraz rozwój i 
rozpowszechnianie technologii. EFIS 
powinien wykorzystywać szereg 
produktów finansowych, w tym kapitał 
własny, quasi-kapitał własny, zadłużenie 
lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają 
potrzebom poszczególnych projektów. Tak 
szeroki wachlarz produktów powinien 
sprawić, że EFIS będzie zdolny 
dostosowywać się do potrzeb rynku, a 
jednocześnie zachęcać do prywatnych 
inwestycji w projekty. EFIS nie powinien 
zastępować lub wypierać finansowania 
prywatno-rynkowego lub produktów 
zapewnianych przez regionalne i krajowe 
banki prorozwojowe, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych. 
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana i dodatkowość to kluczowe kryteria funkcjonowania EFIS – jeżeli nie zostaną 
zagwarantowane, fundusz będzie wypierał mające znaczenie środki wsparcia finansowego 
zapewniane na szczeblu regionalnym lub krajowym, wyłącznie w celu politycznego mydlenia 
oczu w Brukseli. Za wszelką cenę należy tego uniknąć.
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Poprawka 124
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr



AM\1053517PL.doc 59/181 PE551.907v01-00

PL

Poprawka 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym 
oraz pod względem zrównoważonego 
rozwoju. W szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu stabilnego zatrudnienia 
wysokiej jakości, długoterminowemu 
zrównoważonemu wzrostowi i 
konkurencyjności, co pozwoli osiągnąć 
unijne cele w dziedzinie klimatu, energii i 
agendy cyfrowej. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku oraz 
koncentrowanie się na projektach o 
wyższym współczynniku ryzyka niż 
występujący przy projektach normalnie 
finansowanych przez EBI w celu 
zapewnienia jak najskuteczniejszego 
strategicznego wykorzystanie środków 
publicznych. Wymóg zgodności z 
zasadami pomocy państwa powinien 
przyczynić się do takiego skutecznego i 
strategicznego wykorzystania środków 
publicznych.

Or. en
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Poprawka 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS nie powinien 
zastępować finansowania prywatno-
rynkowego.

Or. en

Poprawka 128
Anne Sander
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przy wyborze projektów, które mają 
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otrzymać wsparcie z EFIS, należy zwracać 
szczególną uwagę na efektywność 
energetyczną; przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących projektów w zakresie 
produkcji lub transportu energii należy 
ocenić, czy celów dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw nie można zamiast 
tego osiągnąć w bardziej zrównoważony i 
oszczędny sposób, dzięki ograniczeniu 
popytu na energię, zwiększeniu 
efektywności energetycznej lub przez 
zmiany popytu; służy to dopilnowaniu, by 
projekty w dziedzinie efektywności 
energetycznej konkurowały na równych 
warunkach, włącznie z tymi, które dotyczą 
analizy kosztów i korzyści, z projektami, 
które mają na celu zwiększenie dostaw 
energii lub rozwinięcie nowej 
infrastruktury;

Or. en

Uzasadnienie

Komunikat COM(2015) 80 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie unii energetycznej zatytułowany 
„Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest przyszłościowa 
polityka w dziedzinie klimatu” podkreśla, że „konieczna jest gruntowna rewizja podejścia do 
efektywności energetycznej i potraktowania jej jako pełnoprawnego źródła energii, 
przedstawiającego sobą wartość zaoszczędzonej energii. W ramach przeglądu struktury rynku 
Komisja zapewni, aby efektywność energetyczna i działania po stronie popytu mogły 
konkurować na równych warunkach ze zdolnością wytwarzania energii”.

Poprawka 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przy wyborze projektów, które mają 
otrzymać wsparcie z EFIS, należy zwracać 
szczególną uwagę na efektywność 
energetyczną; przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących projektów w zakresie 
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produkcji lub transportu energii należy 
ocenić, czy celów dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw nie można zamiast 
tego osiągnąć w bardziej zrównoważony i 
oszczędny sposób, dzięki ograniczeniu 
popytu na energię, zwiększeniu 
efektywności energetycznej lub przez 
zmiany popytu; służy to dopilnowaniu, by 
projekty w dziedzinie efektywności 
energetycznej konkurowały na równych 
warunkach z projektami, które mają na 
celu zwiększenie dostaw energii lub 
rozwinięcie nowej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 131
Sorin Moisă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) EFIS powinien wspierać 
zrównoważony podział projektów na 
całym obszarze Unii, unikając 
nadmiernego narażania danego sektora 
lub obszaru geograficznego;

Or. ro

Poprawka 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przy wyborze projektów, które mają 
otrzymać wsparcie z EFIS, projekty 
biorące pod uwagę efektywność 
energetyczną oraz zmiany popytu będą 
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traktowane na równi z projektami 
biorącymi pod uwagę dostawy energii 
podczas analizy ich kosztów i korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący „Strategii ramowej na rzecz stabilnej unii 
energetycznej, której podstawą jest przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu” podkreśla, 
że efektywność energetyczna powinna być traktowania, jako pełnoprawne źródło energii. W 
ramach przeglądu struktury rynku Komisja zapewni, aby efektywność energetyczna i 
działania po stronie popytu mogły konkurować na równych warunkach ze zdolnością 
wytwarzania energii.

Poprawka 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przy wyborze projektów, które mają 
otrzymać wsparcie z EFIS, należy zwracać 
szczególną uwagę na efektywność 
energetyczną i rozwiązania cyfrowe; przy 
podejmowaniu decyzji należy ocenić, czy 
celów dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
nie można zamiast tego osiągnąć w 
bardziej zrównoważony i oszczędny 
sposób, dzięki wykorzystaniu nowych 
technologii cyfrowych oraz ICT; służy to 
dopilnowaniu, by projekty konkurowały 
na równych warunkach z projektami, 
które mają na celu zwiększenie dostaw 
energii lub rozwinięcie nowej 
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 134
Aldo Patriciello
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Badania naukowe, rozwój techniczny i działania innowacyjne są trudne do sfinansowania na 
w pełni konkurencyjnym rynku, gdyż posiadają one właściwości, które odróżniają 
inwestowanie w te obszary od zwykłych inwestycji (tj. poziom niepewności powiązany z ich 
rezultatem, wysoki udział wydatków na badania i rozwój skoncentrowanych na kapitale 
ludzkim). Z tego względu, aby zmniejszyć lukę inwestycyjną zagrażającą osiągnięciu celu 
badań i rozwoju/innowacji wyznaczonego w strategii „Europa 2020”, wyższy profil ryzyka 
powinien być akceptowany w odniesieniu do projektów badawczych, rozwojowych i 
innowacyjnych.

Poprawka 136
Béla Kovács

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 137
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie dodatkowo 
gwarantował obecne działania. EFIS 
powinien finansować działania w całej 
Unii, unikając koncentracji geograficznej 
oraz ułatwiając inwestycje w regionach, 
gdzie rynki kapitałowe są mniej 
rozwinięte, w tym w państwach, które 
zostały najbardziej dotknięte kryzysem 
finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania na rozsądnych 
warunkach.

Or. en
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Poprawka 139
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana i dodatkowość są kluczowymi kryteriami dotyczącymi funkcjonowania EFIS -
jeżeli nie są one spełniane, fundusz skończy na wypieraniu się znaczącego wsparcia 
finansowego udzielanego na poziomie regionalnym lub krajowym, po prostu dla politycznego 
upiększania sytuacji w Brukseli. Za wszelką cenę należy tego unikać.

Poprawka 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 

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

niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 
dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 
działania. EFIS powinien finansować 
działania w całej Unii, w tym w państwach, 
które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem finansowym. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania a inwestycje 
mogą być prezentowane, jako wnoszenie 
znaczącego wkładu w spójność społeczną i 
regionalną, poprzez polepszenie inwestycji 
publicznych i usług, stworzenie wysokiej 
jakości miejsc pracy oraz polepszenie i 
poszerzenie bazy produkcyjnej państw 
członkowskich, szczególnie tych, które 
zostały najbardziej dotknięte kryzysem.

Or. en

Poprawka 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 
projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 
niż istniejące instrumenty EBI i Unii oraz 
finansować ich bardziej ryzykowne 
transze dzięki czemu będzie uzupełniać i 
dopełniać obecne działania. EFIS powinien 
dążyć do finansowania działań w całej 
Unii, a przede wszystkim tam gdzie 
inwestycje wyrażone jako procent PKB 
znacząco zmalały, biorąc pod uwagę 
kryteria ich dodatkowości i wysokiego 
profilu ryzyka w strategiach 
inwestycyjnych. EFIS powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest skorzystanie z 
innych źródeł finansowania.

Or. en
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Poprawka 142
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Zachęty rynkowe i dodatkowość 
wytwarzane przez EFIS powinny 
zapewnić, że jego działania będą 
skierowane na społecznie i gospodarczo 
rentowne projekty, takie jak odnawialne 
źródła energii i efektywność energetyczna,
bez żadnej wcześniejszej alokacji 
sektorowej lub regionalnej, w 
szczególności w celu zaspokojenia 
wysokich potrzeb inwestycyjnych. 
Państwom członkowskim, których rynki 
finansowe są mniej rozwinięte, należy 
udzielić stosownej pomocy technicznej, 
aby zapewnić możliwość osiągnięcia 
ogólnych celów niniejszego 
rozporządzenia. Jednocześnie EFIS 
powinien być w stanie wspierać projekty 
racjonalne ekologicznie i przynosić 
korzyści branżom i technologiom 
cechującym się wysokim potencjałem 
wzrostu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 143
Béla Kovács

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 a) EFIS powinien szczególnie 
zdefiniować co to są „rozsądne warunki" 
udzielania wsparcia finansowego.



PE551.907v01-00 72/181 AM\1053517PL.doc

PL
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Poprawka 144
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Zachęty rynkowe i dodatkowość 
wytwarzane przez EFIS powinny 
zapewnić, że jego działania będą 
skierowane na społecznie i gospodarczo 
rentowne projekty bez żadnej 
wcześniejszej alokacji sektorowej lub 
regionalnej, w szczególności w celu 
zaspokojenia wysokich potrzeb 
inwestycyjnych. Państwom członkowskim, 
których rynki finansowe są mniej 
rozwinięte, należy udzielić stosownej 
pomocy technicznej, aby zapewnić 
możliwość osiągnięcia ogólnych celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy żadne kryteria kwalifikowalności lub celów politycznych nie powinny być 
ustanawiane aby osiągnąć równowagę geograficzną projektów wspieranych przez EFIS w 
całej Europie, pomoc techniczna powinna być dostarczana regionom i państwom 
członkowskim gdzie rynek finansowy jest w najbardziej tragicznym położeniu, w celu 
zagwarantowania, że kwalifikowalne propozycje istniejących projektów zostaną włączone w 
portfel EFIS.

Poprawka 145
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16



AM\1053517PL.doc 73/181 PE551.907v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, ale które 
napotykają na trudności przy 
wprowadzaniu ich na rynek. Dodatkowo, 
powinien zwracać uwagę na 
okołorynkowe innowacje, które wymagają 
dalszego wsparcia w celu przejścia przez 
„dolinę śmierci", które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

Or. en

Poprawka 146
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne oraz mogące starać 
się o wsparcie bankowe zgodnie z 
warunkami proponowanymi przez portfel 
produktów EFIS. Średnie ryzyko wiążące 
się z projektem wspieranym przez EFIS 
powinno być wyższe niż możliwe w 
jakimkolwiek innym portfelu 
inwestycyjnym dostępnym w UE.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana i dodatkowość są kluczowymi kryteriami dotyczącymi funkcjonowania EFIS -
jeżeli nie są one spełniane, fundusz skończy na wypieraniu się znaczącego wsparcia 
finansowego udzielanego na poziomie regionalnym lub krajowym, po prostu dla politycznego 
upiększania sytuacji w Brukseli. Za wszelką cenę należy tego unikać.
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Poprawka 147
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) EFIS powinien posiadać 
odpowiednią strukturę zarządzania, której 
funkcje powinny być współmierne do 
wyłącznych celów zapewnienia 
właściwego wykorzystania gwarancji UE. 
Tę strukturę zarządzania powinny 
tworzyć: rada kierownicza EFIS, dyrektor 
zarządzający i komitet inwestycyjny. Nie 
powinna ona naruszać procesu 
decyzyjnego EBI, ani ingerować w ten 
proces; nie powinna też zastępować 
organów zarządzających EBI. Dyrektor 
zarządzający powinien odpowiadać za 
bieżące zarządzanie EFIS i prowadzić 
prace przygotowawcze związane z 
posiedzeniami komitetu inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 148
Béla Kovács

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) EFIS powinien szczególnie 
zdefiniować co to są „rozsądne warunki" 
udzielania wsparcia finansowego oraz 
jakie czynniki wpływają na poziom 
właściwego ryzyka w celu zapewnienia
sprawiedliwej alokacji jego środków 
finansowych.
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Or. en

Poprawka 149
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) EFIS powinien posiadać 
odpowiednią strukturę zarządzania, której 
funkcje powinny być współmierne do 
wyłącznych celów zapewnienia 
właściwego wykorzystania gwarancji UE. 
Tę strukturę zarządzania powinny 
tworzyć: rada kierownicza EFIS, dyrektor 
zarządzający i komitet inwestycyjny. Nie 
powinna ona naruszać procesu 
decyzyjnego EBI, ani ingerować w ten 
proces; nie powinna też zastępować 
organów zarządzających EBI. Rada 
kierownicza EFIS powinna określać 
wytyczne inwestycyjne, na podstawie 
których komitet inwestycyjny powinien 
decydować o wykorzystaniu gwarancji 
UE, zgodnie z celami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Dyrektor 
zarządzający powinien odpowiadać za 
bieżące zarządzanie EFIS i prowadzić 
prace przygotowawcze związane z 
posiedzeniami komitetu inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać motyw dotyczący przewidywanej struktury zarządzania.

Poprawka 150
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W celu zabezpieczenia się przed
efektem przysparzania dodatkowych 
dochodów, należy stworzyć oddolny 
mechanizm wczesnego ostrzegania, dzięki 
któremu możliwe będzie zgłaszanie 
ewentualnych nadużyć tego rodzaju. 
Przekazywaniem zgłoszeń od 
pracowników i społeczności lokalnych 
mogłyby się zająć, odpowiednio, 
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny i Komitet Regionów, które 
doskonale kwalifikowałyby się do tej roli.

Or. fr

Poprawka 151
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami. 
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
oraz być nadzorowany przez platformę 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
lepszych inwestycji, powinny one razem
nadzorować realizację celów EFIS. Aby 
odpowiednio korzystać z doświadczenia 
EFI, EFIS powinien zasilać finansowanie 
EFI, aby umożliwić mu wspieranie 
projektów w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz małych spółek o 
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średniej kapitalizacji.

Or. en

Poprawka 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 153
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny, wraz 
ze stosownym udziałem partnerów 
społecznych. W skład komitetu 
inwestycyjnego powinni wchodzić eksperci 
posiadający dużą wiedzę i doświadczenie 
w dziedzinach związanych z projektami 
oraz w obszarach polityki zatrudnienia, 
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której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz małych spółek o średniej kapitalizacji.

polityki przemysłowej, energetyki, a także 
badań i innowacji. Komitet inwestycyjny 
powinien odpowiadać przed radą 
kierowniczą EFIS, której rolą powinno być 
nadzorowanie, wraz ze stosownym 
udziałem partnerów społecznych, 
realizacji celów EFIS Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz małych spółek o średniej kapitalizacji.

Or. en

Poprawka 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami. 
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz małych spółek o średniej kapitalizacji. 
Decyzje podejmowane przez komitet 
inwestycyjny powinny być wolne od 
jakiejkolwiek zbędnej ingerencji, tak aby 
zagwarantować jego pełną niezależność, 
co jest sprawą kluczową dla utrzymania 
zaufania inwestorów.

Or. en

Poprawka 157
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 158
Sorin Moisă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Rada kierownicza ustala przejrzyste 
kryteria opracowania portfela projektów 
oraz późniejszego wyboru spośród nich 
tych, które będą finansowane celem 
zapewnienia zrównoważonego podziału 
inwestycji na całym obszarze Unii;

Or. ro
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Poprawka 159
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Dla osiągnięcia celu przejrzystości, 
rozliczalności i niezależności rady 
kierowniczej i komitetu inwestycyjnego 
należy przyjąć i wprowadzić system 
zapobiegający konfliktom interesów.

Or. en

Poprawka 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Dla zagwarantowania aby cele 
przedstawione w niniejszym 
rozporządzeniu zostały spełnione a 
projekty obejmowały szeroki zakres 
geograficzny obszaru Unii, powinna 
zostać udzielona pomoc techniczna 
państwom członkowskim w których rynki 
kapitałowe są mniej rozwinięte w 
porównaniu z innymi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 161
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

.

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

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzebę natychmiastowego polepszenia klimatu inwestycyjnego w 
Europie, podpisanie kontraktów wspieranych przez EFIS nie powinno być odkładane w 
czasie. Oczywiście tylko projekty rzeczywiście kwalifikowalne powinny być wybierane do 
udzielania im wsparcia.

Poprawka 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Uznaje się, że inwestycje w 
efektywność energetyczną utworzą aż do 2 
milionów miejsc pracy do roku 2020 i 
prawdopodobnie kolejne 2 miliony miejsc 
pracy do 2030 r. Efektywność stanowi 
również jeden z kilku sektorów 
gospodarki, który osiągnął w przeszłości 
czynnik lewarowania wyższy niż 15. Aby 
dopilnować, żeby EFIS realizował swój 
cel lewarowania prywatnych inwestycji, 
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tworzenia miejsc pracy, wspomagania 
odpornego rozwoju ekonomicznego, 
redukowania nierówności 
makroekonomicznych, należy niezbędnie 
przeznaczyć kwotę 5 000 000 000 EUR z 
EFIS na fundusz dedykowany 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja 
Europejska przedstawiła komunikat 
dotyczący tego, w jaki sposób będzie 
stosowała obowiązujące postanowienia 
paktu stabilności i wzrostu. 
Współfinansowanie krajowe działań 
wspieranych przez EFIS, włącznie z 
okresem przejściowym, kwalifikuje się do 
elastyczności przewidzianej w 
obowiązujących zasadach paktu 
stabilności i wzrostu przyjętych w 
komunikacie Komisji z dnia 13 stycznia 
2015 r., zgodnie z zawartymi w nim 
warunkami i ograniczeniami.

Or. en

Poprawka 165
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu zagwarantowania 
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rozliczalności wobec obywateli 
europejskich, od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
powinna przedkładać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie zawierające niezależną 
ocenę wykorzystania gwarancji UE oraz 
zrealizowania celów ogólnych 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
łącznie z uruchomieniem kapitału 
prywatnego, a także zawierające ocenę 
dodatkowości, jaką daje EFIS, profilu 
ryzyka działań wspieranych przez EFIS, 
wpływu makroekonomicznego EFIS, w 
tym wpływu funduszu na wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, usług 
świadczonych przed ECDI oraz realizacji 
celów EFIS i ECDI. W stosownych 
przypadkach, do raportu powinien zostać 
dołączony wniosek do Parlamentu 
Europejskiego i Rady o wprowadzenie 
poprawek do niniejszego rozporządzenia. 
EBI we współpracy z EFI powinny co pół 
roku przedkładać sprawozdanie z działań 
EBI oraz EFI dotyczące finansowania i 
inwestycji a także strat wynikających z 
działań EFIS Komisji Europejskiej, 
Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzeby zagwarantowania przez prawodawcę przejrzystości oraz 
odpowiedniego poziomu kontroli, sprawozdawczość jest kluczem do zapewnienia sprawnego 
wdrożenia EFIS.

Poprawka 166
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) W celu zapewnienia, aby EFIS 
zrealizował swój cel, należy niezbędnie 
przeznaczyć kwotę 5 500 000 000 EUR z 
EFIS na finansowanie EFI przez EBI, 
konkretnie na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz małych spółek o 
średniej kapitalizacji i innowacyjnych 
MŚP;

Or. en

Poprawka 167
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18c) Inwestycje powinny zostać 
ukierunkowane na utrzymywanie i dalsze
umacnianie przemysłowego przywództwa 
UE w innowacyjnych technologicznie 
sektorach gospodarki, które umożliwiają 
tworzenie miejsc pracy, utrzymywanie 
zdolności produkcyjnych UE oraz 
pomaganie w realizacji celu UE w 
dziedzinie klimatu i energii, czyli 
przywództwa w technologiach produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, takich jak 
morskie farmy wiatrowe. Europa nadal 
dzierży światowe przywództwo w sektorach 
energii wiatrowej, fotowoltaiki i 
inteligentnych sieci energetycznych. EFIS 
powinien przyczynić się do sprostania 
wyzwaniu utrzymania tego przywództwa w 
kolejnym etapie rozwoju technologicznego 
sektora produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en
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Poprawka 168
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 169
Claude Turmes, Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Aby osiągnąć docelową kwotę 315 
mld EUR w jak najkrótszym terminie, 
krajowe banki lub instytucje 
prorozwojowe oraz platformy i fundusze 
inwestycyjne, przy wsparciu gwarancji 
EFIS, powinny odgrywać przewodnią rolę 
we wskazywaniu rentownych projektów, 
opracowywaniu, a w stosownych 
przypadkach, łączeniu projektów oraz 
przyciąganiu potencjalnych inwestorów. 
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Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS.

W tym kontekście powinno być możliwe 
tworzenie platform makroregionalnych 
promujących projekty transgraniczne lub 
grup projektów o perspektywie 
regionalnej pomiędzy państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 170
Nadine Morano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 171
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 
otwarte dla podmiotów trzecich, co 

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

umożliwi dalsze zwiększenie jego 
zasobów. Mogą to być państwa 
członkowskie, krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, podmioty 
sektora prywatnego oraz, za zgodą 
istniejących uczestników, podmioty spoza 
Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 
środki bezpośrednio do EFIS i 
uczestniczyć w strukturze zarządzającej 
EFIS. Krajowe finansowanie EFIS 
powinno być oparte na tych samych 
zasadach jak inne wydatki i inwestycje 
publiczne, musi być priorytetem polityki 
budżetowej i nie może podważać zasad 
paktu stabilności.

Or. en

Poprawka 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory.

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na platformy inwestycyjne, które skupiają 
się na przynoszących przemianę sektorach 
o wysokiej gospodarczo i społecznie 
wartości dodanej, a także platformy 
inwestycyjne, które łączą niewielkie 
projekty o charakterze zrównoważonym i 
innowacyjnym, zwłaszcza realizowane 
przez regiony, miasta i MŚP; na przykład 
projekty w dziedzinie efektywności 
energetycznej polegające na modernizacji 
budynków oraz projekty inteligentnych 
sieci energetycznych takie jak 
modernizacja infrastruktury cyfrowej oraz 
nowe usługi dla obywateli oparte na 
innowacyjnych narzędziach cyfrowych.

Or. en

Poprawka 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 



PE551.907v01-00 92/181 AM\1053517PL.doc

PL

projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory.

projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na platformy inwestycyjne, które skupiają 
się na przynoszących przemianę sektorach 
o wysokiej gospodarczej i społecznej 
wartości dodanej, a także platformy 
inwestycyjne, które łączą niewielkie 
projekty o charakterze zrównoważonym i 
innowacyjnym, zwłaszcza realizowane 
przez regiony, miasta i MŚP; na przykład 
projekty w dziedzinie efektywności 
energetycznej polegające na modernizacji
budynków.

Or. en

Poprawka 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory.

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują
określone obszary geograficzne lub 
sektory. Ze szczególną uwagą zostaną 
potraktowane platformy inwestycyjne, 
które podkreślają wartość dodaną wiążącą 
się z możliwościami czynników cyfrowych 
obecnych we wszystkich sektorach 
gospodarki w celu wspomożenia realizacji 
celów jednolitego rynku cyfrowego oraz 
rozwoju infrastruktury cyfrowej.

Or. en
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Poprawka 176
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory.

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub poprzez specjalne platformy 
inwestycyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dalsze wyjaśnienie jakie dokładnie działania są przewidywane na poziomie 
platformy oraz jaki jest ich zakres.

Poprawka 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory.

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na platformy inwestycyjne, które skupiają 
się na przynoszących przemianę sektorach 
o wysokiej gospodarczej i społecznej 
wartości dodanej, a także platformy 
inwestycyjne, które łączą niewielkie 
projekty o charakterze zrównoważonym i 
innowacyjnym, zwłaszcza te, realizowane 
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przez MŚP; na przykład projekty w 
dziedzinie efektywności energetycznej
polegające na modernizacji budynków.

Or. en

Poprawka 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory.

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na dedykowane platformy inwestycyjne, 
które skupiają się na przynoszących 
przemianę sektorach o wysokiej 
gospodarczej i społecznej wartości 
dodanej, a także platformy inwestycyjne, 
które łączą niewielkie projekty o 
charakterze zrównoważonym i 
innowacyjnym, zwłaszcza realizowane 
przez regiony, miasta i MŚP również w 
sektorze cyfrowym; na przykład projekty 
dotyczące połączenia internetowego o 
dużej szybkości mające na celu 
redukowanie przepaści cyfrowej.

Or. en

Poprawka 179
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) EFIS powinien uzupełniać i być 
dodatkiem do trwających programów 
regionalnych, krajowych i UE, jak 
również zwyczajowych działań EBI. Pod 
warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE. 
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana i dodatkowość są kluczowymi kryteriami dotyczącymi funkcjonowania EFSI -
jeżeli nie są one spełniane, fundusz skończy na wypieraniu się znaczącego wsparcia 
finansowego udzielanego na poziomie regionalnym lub krajowym, po prostu dla politycznego 
upiększania sytuacji w Brukseli. Za wszelką cenę należy tego unikać.

Poprawka 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności, podmioty 
trzecie mogą współfinansować projekty 
wraz z EFIS, przekazując środki na 
poszczególne projekty lub w ramach 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
obszary geograficzne lub sektory. Państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
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inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS.

strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE. 
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS.

Or. en

Poprawka 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE. Projekty 
te powinny być rozpatrywane pojedynczo, 
wraz ze stosownym udziałem partnerów 
społecznych i organów publicznych.

Or. en

Poprawka 182
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 
infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 

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

przez EFIS powinny być zgodne z 
zasadami pomocy państwa. W związku z 
tym Komisja ogłosiła, że sformułuje 
podstawowe warunki na potrzeby oceny 
pod względem zgodności z zasadami 
pomocy państwa, które spełniać będzie 
musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 
do otrzymania finansowania w ramach 
EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 
projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 
EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie 
poddawane uproszczonej i przyspieszonej 
analizie pod względem zgodności z 
zasadami pomocy państwa, w której 
jedynym dodatkowym elementem oceny 
Komisji będzie proporcjonalność pomocy 
publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Z myślą o zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania środków 
publicznych, Komisja zapewni dalsze 
wytyczne w celu zagwarantowania pełnej 
spójności ze szczegółowymi dla sektora 
zasadami pomocy państwa gdy projekty są 
częściowo finansowane poprzez dotacje 
publiczne.

Or. en

Poprawka 183
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 
infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 
przez EFIS powinny być zgodne z 
zasadami pomocy państwa.
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musiał każdy projekt, aby kwalifikować 
się do otrzymania finansowania w ramach 
EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 
projekt spełni te warunki i otrzyma środki 
z EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie 
będzie poddawane uproszczonej i 
przyspieszonej analizie pod względem 
zgodności z zasadami pomocy państwa, w 
której jedynym dodatkowym elementem 
oceny Komisji będzie proporcjonalność 
pomocy publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Komisja zapowiedziała 
również, że zapewni dalsze wytyczne w 
odniesieniu do tego zbioru podstawowych 
zasad, z myślą o zapewnieniu efektywnego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Poprawka 184
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Komisja zapowiedziała 
również, że zapewni dalsze wytyczne w 
odniesieniu do tego zbioru podstawowych 
zasad, z myślą o zapewnieniu efektywnego 
wykorzystania środków publicznych. 
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
efektywnego wykorzystania zasobów 
EFIS. 

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie zasad pomocy państwa jest kluczem do zapewnienia właściwego wykorzystania 
wsparcia dostarczanego poprzez EFIS.

Poprawka 185
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

publicznej (brak nadmiernej 
rekompensaty). Komisja zapowiedziała 
również, że zapewni dalsze wytyczne w 
odniesieniu do tego zbioru podstawowych 
zasad, z myślą o zapewnieniu efektywnego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Poprawka 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 188
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 189
Renato Soru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony



AM\1053517PL.doc 103/181 PE551.907v01-00

PL

spełniają podstawowe kryteria określone 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 190
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(25) EBI oraz Komisja powinny regularnie 
przeprowadzać oceny działań wspieranych 
przez EFIS, w celu oszacowania ich 
zasadności, wyników i skutków, a także 
ich koordynacji oraz spójności z innymi 
dziedzinami i instrumentami polityk Unii, 
oraz określenia aspektów mogących 
udoskonalić przyszłe działania. Oceny 
takie powinny przyczynić się do 
rozliczalności i analizy długookresowej 
stabilności.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzeby zagwarantowania przez prawodawcę przejrzystości oraz 
odpowiedniego poziomu kontroli, ewaluacja i następująca po niej sprawozdawczość są 
kluczem do zapewnienia sprawnego wdrożenia EFIS.

Poprawka 191
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i instytucji 
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien 
wspomagać tworzenie i przygotowanie 
projektów w całej Unii. ECDI powinien 
stanowić punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie pomocy technicznej związanej z 
inwestycjami na terytorium Unii, oraz 
powinien stosownie przekierowywać do 
podmiotów zdecentralizowanych 
wspierając pomoc techniczną.

Or. en

Poprawka 192
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Ustanowienie ECDI jako pojedynczego 
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punktu kontaktowego oraz nowe usługi 
przez niego świadczone nie powinny w 
żaden sposób zmieniać celu istniejących 
programów pomocy technicznej lub 
wpływać na jakość lub możliwości tych, 
które wykonują zadania dedykowane.

Or. en

Poprawka 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych, instytucji zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi oraz z najlepszych praktyk 
wytworzonych w trakcie realizacji 
projektów takich jak ELENA (europejskie 
wsparcie energetyki na poziomie 
lokalnym), InnovFin (Fundusze unijne 
dla innowatorów) i EFEE (Europejski 
Fundusz na rzecz Efektywności 
Energetycznej), powinien wspomagać 
tworzenie, przygotowywanie i konsolidację 
projektów w całej Unii. ECDI powinien 
stanowić punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie pomocy technicznej związanej z 
inwestycjami na terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 195
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby pokryć ryzyko związane z 
gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć 
fundusz gwarancyjny. Fundusz 
gwarancyjny powinien zostać utworzony z 
napływających stopniowo płatności z 
budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny 
powinien być następnie zasilany również 
dochodami i spłatami z tytułu projektów 
korzystających ze wsparcia EFIS oraz 
kwotami odzyskanymi od dłużników 
zalegających ze spłatami, w przypadkach 
gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już 
z gwarancji na rzecz EBI.

(27) Aby pokryć ryzyko związane z 
gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć 
fundusz gwarancyjny. Fundusz 
gwarancyjny powinien zostać utworzony z 
napływających stopniowo płatności z 
budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny 
powinien być następnie zasilany również 
dochodami i spłatami z tytułu projektów 
korzystających ze wsparcia EFIS oraz 
kwotami odzyskanymi od dłużników 
zalegających ze spłatami, w przypadkach 
gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już 
z gwarancji na rzecz EBI. Jakiekolwiek 
wynagrodzenie powstałe z działalności 
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EFIS, które przekracza kwotę/potrzeby 
docelowe funduszu gwarancyjnego 
zostanie przekazane do odpowiednich linii 
budżetowych UE, które zostały 
zmniejszone w celu utworzenia funduszu 
gwarancyjnego EFIS.

Or. en

Uzasadnienie

Nadwyżkowe środki powracające oraz dochody, które przekraczają kwotę docelową 
gwarancji UE, powinny zostać ponownie włączone do budżetu ogólnego Unii i ponownie 
przydzielone do linii budżetowych, które początkowo wspierały fundusz gwarancyjny.

Poprawka 196
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślony zgodnie z poprawkami do artykułu 8.

Poprawka 197
Edouard Martin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Fundusz gwarancyjny ma stanowić 
bufor płynności dla budżetu Unii w 
stosunku do strat poniesionych przez EFIS 
w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych 
celów. Dotychczasowe doświadczenie 
wskazuje, że w przypadku tego typu 
inwestycji, jakie mają być wspierane przez 
EFIS, odpowiedni będzie 30 % stosunek 
płatności z budżetu Unii do płatności z 
tytułu całkowitych zobowiązań 
gwarancyjnych Unii.

Or. fr

Poprawka 198
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Na wkład z budżetu Unii do budżetu 
funduszu gwarancyjnego UE zezwolenia 
będą stopniowo udzielać Parlament 
Europejski i Rada w ramach rocznej 
procedury budżetowej. W tym celu władza 
budżetowa powinna wykorzystywać w 
odpowiednich przypadkach, jakiekolwiek 
dostępne nadwyżki lub mechanizmy 
elastyczności i właściwe przepisy 
rozporządzenia w sprawie WRF na lata 
2014–2020.

Or. en

Uzasadnienie

Program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę” nie powinny zostać ograniczone w 
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celu finansowania funduszu gwarancyjnego. Zamiast tego, finansowanie funduszu 
gwarancyjnego powinno odbywać się stopniowo przy pomocy rocznej procedury budżetowej.

Poprawka 199
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) Biorąc pod uwagę gwałtownie 
narastającą potrzebę działania 
politycznego i programów wydatków na 
poziomie unijnym, aby stworzyć zachętę 
do wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy w Europie, wieloletnie ramy 
finansowe powinny zostać skorygowane w 
ramach śródokresowego przeglądu, 
zwiększając dostępne marginesy i środki 
na zobowiązania zgodnie z działem 1a 
WRF, tak aby lepiej odzwierciedlać 
zmieniające się potrzeby działań oraz 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli 
europejskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Inicjatywa przewodniczącego Juncknera jest przyjmowana z dużym zadowoleniem przez 
Parlament i państwa członkowskie - każdy dostrzega pilną potrzebę prowadzenia działań na 
poziomie Unii zorientowanych na wzrost. Jednocześnie całkowicie niewłaściwe propozycje 
Komisji dotyczące finansowania nowej inicjatywy wykazują rażące niedopasowanie 
aktualnych WRF. Jeżeli potrzeby prowadzenia polityki przesuwają się w kierunku tworzenia 
miejsc pracy i wzrostu, WRF powinny to odzwierciedlać. Konieczny jest przegląd.

Poprawka 200
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) Aby umożliwić wykorzystywanie 
dostępnych marginesów, nadwyżek i 
innych źródeł finansowania o których 
mowa w artykule 8 niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z działami WRF 
różnymi od działu 1a, linie budżetowe 
tworzące fundusz gwarancyjny powinny 
być rozdzielone, przydzielając 3 miliardy 
euro z funduszu gwarancyjnego zgodnie z 
działem 1a, 5 miliardów euro zgodnie z 
działem 1b oraz 0.11 miliarda euro 
zgodnie z działem 2, w celu zapewnienia 
niezbędnej elastyczności do właściwego 
finansowania funduszu.

Or. en

Poprawka 201
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28c) Finansowanie funduszu 
gwarancyjnego, zarówno jeśli chodzi o 
środki na zobowiązania, jak i na płatności 
powinno podlegać przeglądowi w ramach 
średniookresowego przeglądu/rewizji 
wieloletnich ram finansowych, który ma 
się rozpocząć najpóźniej pod koniec 2016 
r., jak przewidziano w art. 2 
rozporządzenia Rady (UE) nr 1311/2013 z 
dnia 2 grudnia 2013 r. określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020.

Or. en
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Uzasadnienie

Gwarancja jest nieodwołalna. Jednakże, propozycje Komisji dotyczące finansowania EFIS są 
niewłaściwe. Należy znaleźć lepszy i długotrwały sposób na finansowanie funduszu przy 
okazji średniookresowego przeglądu/rewizji WRF poprzez budżetowo-neutralny przegląd 
WRF.

Poprawka 202
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28d) Komisja powinna zbadać w 
kontekście średniookresowego 
przeglądu/rewizji WRF możliwości zgodne 
z budżetem Unii w celu zapewnienia 
stałego finansowania gwarancji UE, 
włącznie z możliwością dopasowania 
wykorzystywania rezerw, o której mowa 
oraz którą obliczono zgodnie z artykułami 
20 i 22 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów (WE) nr 1303/2013 
aby uwolnić niewykorzystane fundusze; 
niewielkie zmniejszenie tej rezerwy 
mogłoby stworzyć stabilne finansowanie 
gwarancji UE, które zachęci inwestorów i 
wytworzy w przemyśle europejskim 
(gospodarce) wartość dodaną.

Or. en

Poprawka 203
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 

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

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



AM\1053517PL.doc 113/181 PE551.907v01-00

PL

z 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Uzasadnienie

Program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę” nie powinny zostać ograniczone w 
celu finansowania funduszu gwarancyjnego.

Poprawka 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

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

Or. it

Poprawka 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule dwóch 
programów: „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020), ustanowionego 
na mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, 
oraz instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

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

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

Or. en

Poprawka 206
Edouard Martin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należyzmniejszyć pule dwóch programów: 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresiebadań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzeniaParlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1291/2013 2, oraz 
instrumentu „ŁączącEuropę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 
1316/2013 3. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

skreślony

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



AM\1053517PL.doc 117/181 PE551.907v01-00

PL

s. 104).
3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129).

Or. fr

Poprawka 207
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule dwóch 
programów: „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020), ustanowionego 
na mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, 
oraz instrumentu „Łącząc Europę”
ustanowionego na mocy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 

(29) Na wkład z budżetu Unii do budżetu 
funduszu gwarancyjnego UE zezwolenia 
będą stopniowo udzielać Parlament 
Europejski i Rada w ramach rocznej 
procedury budżetowej do roku 2020. W 
tym celu władza budżetowa powinna
wykorzystywać w stosownych przypadkach 
wszystkie dostępne mechanizmy 
elastyczności i właściwe przepisy 
rozporządzenia w sprawie WRF na lata 
2014–2020 przy wykorzystywaniu rezerw, 
marginesów oraz funduszy zwróconych;
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porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

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

Or. en

Poprawka 208
Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule dwóch 
programów: „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020), ustanowionego 
na mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, 

(29) Na wkład z budżetu Unii do budżetu 
funduszu gwarancyjnego UE zezwolenia 
będą stopniowo udzielać Parlament 
Europejski i Rada w ramach rocznej 
procedury budżetowej do roku 2020. W 
tym celu władza budżetowa powinna 
wykorzystywać w stosownych przypadkach 
wszystkie dostępne mechanizmy 
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oraz instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

elastyczności i właściwe przepisy 
rozporządzenia w sprawie WRF na lata 
2014–2020;

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

Or. en
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Poprawka 209
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule dwóch programów: 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1291/20132, oraz 
instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. W przypadku programu 
„Horyzont 2020”, dotyczy to 
upowszechniania doskonałości w zakresie 
nauki, rozwijania jednorodnej 
europejskiej przestrzeni badawczej, 
zoptymalizowania indywidualnych 
mocnych stron w obszarze badań i 
innowacji każdego państwa 
członkowskiego oraz redukowania różnic 
pomiędzy państwami członkowskimi.
Zmniejszenie puli obu programów, aby 
sfinansować fundusz gwarancyjny, sprawi 
jednak, że inwestycje w niektórych 
dziedzinach podlegających tym 
programom będą większe niż byłoby to 
możliwe tylko za ich pośrednictwem. EFIS 
powinien mieć możliwość lewarowania 
gwarancji UE, aby zwielokrotnić skutki 
finansowe w dziedzinie badań, rozwoju, 
innowacji i transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i instrumentu 
„Łącząc Europę”. Należy zatem 
przekierować do EFIS część środków 
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finansowych przewidzianych obecnie dla 
tych programów, bez szkody dla tych celów 
programów które nie są powielane przez 
EFIS.

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 210
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii
należy zmniejszyć pule dwóch 
programów: „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020), ustanowionego 
na mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, 
oraz instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 

(29) Wkład budżetu Unii do budżetu 
funduszu gwarancyjnego UE będzie 
dokonywany stopniowo przy użyciu 
różnych możliwości wewnątrz budżetu 
UE. Zgodnie z kolejnością pierwszeństwa, 
wkład będzie finansowany przez roczną 
nadwyżkę, niewykorzystane fundusze, 
instrument elastyczności oraz marginesy 
budżetu UE.
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programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

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

Or. en

Uzasadnienie

Skreślić odniesienie do wykorzystania budżetu H2020 oraz instrumentu „Łącząc Europę”
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Poprawka 211
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule dwóch programów: 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1291/20132, oraz 
instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i instrumentu 
„Łącząc Europę”. Należy zatem 
przekierować do EFIS część środków 
finansowych przewidzianych obecnie dla 
tych programów, uzależniając część 
właściwą EFIS od projektów które 
wspierają podmioty rozpoczynające 
działalność gospodarczą (start-ups), jak 
również innych powiązanych z badaniami 
+ rozwojem + innowacjami w celu 
wytworzenia wartości dodanej we 
wszystkich przypadkach przekazywania 
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wiedzy do gospodarki realnej, szczególnie 
tych opierających się na bazie 
technologicznej i przemysłowej.

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 212
Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule dwóch programów: 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1291/20132, oraz 
instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule dwóch programów: 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1291/20132, oraz 
instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/20133. To zmniejszenie nie powinno 
dotyczyć jakichkolwiek funduszy 
dotyczących projektów badań 
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gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i instrumentu 
„Łącząc Europę”. Należy zatem 
przekierować do EFIS część środków 
finansowych przewidzianych obecnie dla 
tych programów.

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

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

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

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

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

Or. en
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Poprawka 213
Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 214
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należyzmniejszyć pule dwóch programów: 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresiebadań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1291/2013 2, oraz 
instrumentu „ŁączącEuropę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 
1316/2013 3. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należyzmniejszyć pule dwóch programów: 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresiebadań naukowych i innowacji 
(2014–2020), ustanowionego na mocy 
rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1291/2013 2, oraz 
instrumentu „ŁączącEuropę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 
1316/2013 3. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 
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lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i instrumentu 
„Łącząc Europę”. Należy zatem 
przekierować do EFIS część środków 
finansowych przewidzianych obecnie dla 
tych programów.

lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 
dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i instrumentu 
„Łącząc Europę”. Należy zatem 
przekierować do EFIS część środków 
finansowych przewidzianych obecnie dla 
tych programów. Nadwyżki w stosunku do 
właściwego poziomu środków funduszu 
gwarancyjnego zostają zwrócone do 
pozycji budżetowych programów 
europejskich, które zasiliły EFIS. 

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

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

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

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

Or. fr

Poprawka 215
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W celu zagwarantowania wsparcia 
polityki inwestycyjnej UE oraz działań 
EFIS konieczne jest, aby inne programy 
zorientowane na inwestycje takie jak 
program „Horyzont 2020” oraz 
instrument „Łącząc Europę" były w pełni 
wprowadzane w życie, zgodnie z budżetem 
określonym w rozporządzeniu w sprawie 
WRF oraz rozporządzeniach (UE) nr 
1291/2013 i nr 1316/2013. Szczególnie 
ważnym jest kontynuowanie tworzenia 
bazy naukowej, badawczej i 
technologicznej wspomagającej w 
przyszłości rozwój innowacyjności. 
Oznacza to, że przewidziane programy 
finansowania badań podstawowych i 
stosowanych takie jak, program działań 
„Marie Curie”, Europejska Rada ds. 
Badań Naukowych, program „Przyszłe i 
powstające technologie”, program 
„Infrastruktury badawcze”, jak również 
wspólna badania UE przynoszące korzyści 
szkołom wyższym i organizacjom 
badawczym zgodne z celami filarów 
„Przywództwo Przemysłu" i „Wyzwania 
Społeczne" programu „Horyzont 2020” 
powinny zostać w pełni zrealizowane do 
roku 2020.

Or. en

Poprawka 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Ponieważ EFIS powinien pomóc 
przedsiębiorstwom przezwyciężyć problem 
braku kapitału, jest mało prawdopodobne, 
że podstawowe badania naukowe lub 
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projekty badawcze znajdujące na 
wczesnym etapie skorzystają z niniejszego 
rozporządzenia. Dlatego Komisja powinna 
zadbać o to, aby wszelkie środki finansowe 
przesunięte z budżetu UE nie zostały 
skreślone w programach finansujących 
takie działania.

Or. en

Poprawka 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) EFIS powinien pomóc 
przezwyciężyć aktualne problemy 
inwestycyjne Europy, przyczyniając się w 
ten sposób do wzmacniania gospodarki 
oraz spójności społecznej i terytorialnej 
Unii. Wkład z budżetu Unii do budżetu 
funduszu gwarancyjnego UE powinien 
być więc przesuwany z funduszy innych 
nich już przydzielone na politykę 
spójności.

Or. en

Poprawka 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Biorąc pod uwagę zobowiązania 
wieloroczne charakteryzujące niektóre z 
bieżących programów UE, 
wykorzystywanie w odpowiednich 
przypadkach wszystkich dostępnych 
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mechanizmów elastyczności i właściwych 
przepisów rozporządzenia w sprawie WRF 
na lata 2014–2020 do finansowania 
wkładu z budżetu Unii do budżetu 
funduszu gwarancyjnego UE, musi 
zapewniać maksymalną linearność 
finansowania tych programów UE w celu 
zagwarantowania ich funkcjonowania i 
wykonalności.

Or. en

Poprawka 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 220
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Państwa członkowskie powinny 
posiadać możliwość uczestniczenia w 
tworzeniu europejskiego katalogu 
projektów inwestycyjnych, również 
poprzez przekazywanie Komisji i EBI 
informacji na temat projektów 
inwestycyjnych na swoim terytorium. 
Przed uruchomieniem takiego katalogu, 
Komisja i EIB powinny przeprowadzić 
odpowiednie konsultacje z państwami 
członkowskimi, ekspertami oraz 
zainteresowanymi stronami, dotyczące 
zasad i wytycznych dla projektów 
umieszczanych w katalogu, oraz wzorów 
publikowania informacji o pojedynczych 
projektach.

Or. en

Poprawka 221
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Rozszerzony motyw dotyczący obowiązków sprawozdawczych został dodany powyżej.

Poprawka 222
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI 
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i wpływu EFIS oraz jego 
komplementarności z innymi 
instrumentami i programami.

Or. en

Poprawka 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI 
powinien zapewnić proces konsultacji i 
udziału społeczeństwa odpowiadający 
temu, jaki obowiązuje w przypadku 
przyznawania funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, a także składać regularne 
sprawozdania do Parlamentu 
Europejskiego i Rady na temat postępów i 
wpływu EFIS.

Or. it
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Poprawka 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 
wobec obywateli europejskich, EBI 
powinien składać regularne sprawozdania 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
temat postępów i wpływu EFIS. Aby się z 
tego wywiązać powinno być sporządzane 
sprawozdanie semestralne informujące 
przynajmniej o:

projektach, które zostały sfinansowane, 
wykorzystanych instrumentach 
finansowych oraz etapie realizacji 
finansowanych projektów. W przypadku 
nieudanych projektów, raport będzie 
zawierał obszerną analizę stanu, 
uwypuklając możliwe, niekorzystne dla 
funduszu gwarancyjnego skutki.

Or. en

Poprawka 225
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie 
inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie ze względu na 
różnice w zdolności budżetowej, natomiast 
ze względu na rozmiary tych celów 

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

w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Or. en

Poprawka 226
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W rzeczywistości, wiele może zostać osiągnięte na poziomie państw członkowskich i 



PE551.907v01-00 136/181 AM\1053517PL.doc

PL

regionalnym - a EFIS nie powinien pozbywać się jakiegokolwiek działającego mechanizmu 
wsparcia na poziomie krajowym lub regionalnym.

Poprawka 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 228
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Komisja i EBI powinny zawrzeć 
umowę precyzującą warunki określone w 
niniejszym rozporządzeniu na potrzeby 
zarządzania funduszem EFIS przez 
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Komisję i EBI. Umowa ta nie powinna 
naruszać określonych w Traktatach 
kompetencji unijnego prawodawcy, 
władzy budżetowej ani EBI, w związku z 
czym powinna się ograniczać do 
elementów natury głównie technicznej i 
administracyjnej, które to elementy – choć 
są inne niż istotne – są jednak konieczne 
do skutecznego wdrożenia EFIS. Umowa 
ta, wraz z wytycznymi dotyczącymi 
inwestycji, powinna zostać przyjęta przez 
Komisję jako akt delegowany.

Or. en

Uzasadnienie

Umowy w sprawie EFIS powinny regulować tylko kwestie administracyjne, zostawiając 
elementy kluczowe inicjatywie prawodawcy. Umowa powinna realizować te decyzje. Umowa 
w sprawie EFIS powinna być przyjęta przez akt delegowany aby umożliwić prawodawcy 
odpowiednią kontrolę.

Poprawka 229
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiony niżej.
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Poprawka 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zawiera umowę z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w 
sprawie utworzenia Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych („EFIS”) na lata 2015-
2020.

Or. en

Poprawka 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja negocjuje projekt umowy z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(„EBI”) w sprawie utworzenia 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych („EFIS”) 
zgodnie z wymogami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 232
Christian Ehler

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS), gwarancję UE i 
fundusz gwarancyjny UE.

Or. en

Poprawka 233
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu, niniejsze rozporządzenie 
przedstawia Komisji zasady zawarcia 
umowy z EBI w sprawie zarządzania 
EFIS.

Or. en

Poprawka 234
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego i 
łatwiej dostępnego finansowania dla 
przedsiębiorstw zatrudniających do 3 000 
pracowników, w tym zwłaszcza dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

Or. hr
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Poprawka 235
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii poprzez zapewnienie EBI zdolności 
do ponoszenia ryzyka za pomocą:

- zapewnienia długoterminowych, 
produktywnych i strategicznych inwestycji 
w Unii,

- zagwarantowania małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz małym 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji, 
a zwłaszcza innowacyjnym MŚP i 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji, 
łatwiejszego dostępu do finansowania, oraz 
za pomocą

- zagwarantowania sieciom 
przedsiębiorstw, konsorcjom i 
partnerstwom łatwiejszego dostępu do 
finansowania, promując zbiorową 
wydajność na poziomie regionalnym, 
krajowym i europejskim.

Or. en

Poprawka 236
Aldo Patriciello

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

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

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii, włącznie z projektami pomiędzy 
państwem członkowskim a państwem 
trzecim, oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

Or. en

Poprawka 237
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EFIS ma na celu:

- wspieranie strategicznych, prowadzących 
do przeobrażeń inwestycji w Unii, które 
promują zrównoważoną działalność 
gospodarczą, przynoszącą wysokie zyski 
społeczne i dla środowiska naturalnego, 
oraz spełniają cele strategii „Europa 
2020” oraz art. 194(1) TFUE

- zapewnienie lepszego dostępu do 
finansowania małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz małym 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji, 
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włącznie z innowacyjnymi,

Or. en

Poprawka 238
Sorin Moisă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji na 
całym obszarze Unii poprzez zwiększenie 
zdolności EBI do ponoszenia ryzyka w 
drodze:

- długoterminowych, produktywnych i 
strategicznych inwestycji w Unii, a także 

- zapewnienia większego dostępu do 
finansowania małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz małym 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji, 
w szczególności MŚP oraz innowacyjnym 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji.

Or. ro

Poprawka 239
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 

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

małym i średnim przedsiębiorstwom oraz 
spółkom innowacyjnym, poprzez 
zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia 
ryzyka („umowa w sprawie EFIS”).

Or. en

Poprawka 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”), biorąc pod uwagę znaczne 
potrzeby finansowe podmiotów 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą (start-ups), spółek 
innowacyjnych opartych na technologii 
oraz kreatywnych działalności 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 

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

przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim 
przedsiębiorstwom innowacyjnym, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

Or. en

Poprawka 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EFIS ma na celu wspieranie publicznych i 
strategicznych inwestycji w Unii oraz 
zapewnienie zwiększonego dostępu do 
finansowania MMŚP i spółdzielniom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

Or. en

Poprawka 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania małym i średnim
przedsiębiorstwom, w tym zwłaszcza 
innowacyjnym podmiotom 
rozpoczynającym działalność 
gospodarczą, poprzez zwiększenie 
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ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

zdolności EBI do ponoszenia ryzyka 
(„umowa w sprawie EFIS”).

Or. it

Poprawka 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii sprzyjających konkurencyjnemu i 
trwałemu wzrostowi w celu zmniejszenia 
luki inwestycyjnej pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii oraz zapewnienie 
zwiększonego dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, jak 
również przedsiębiorstwom 
innowacyjnym, podmiotom 
rozpoczynającym działalność gospodarczą 
(start-ups) oraz klastrom przedsiębiorstw, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

Or. en

Poprawka 245
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym EFIS będzie ułatwiać 
dostęp do finansowania przedsiębiorcom, 
zwłaszcza młodym ludziom i osobom po 
raz pierwszy zakładającym rozpoczynającą 
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działalność firmę, w krajach bardziej 
dotkniętych wysokimi poziomami 
bezrobocia.

Or. en

Poprawka 246
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. hr

Poprawka 247
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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sektora prywatnego.

Or. it

Poprawka 248
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 249
Nadine Morano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Umowa w sprawie EFIS musi zostać 
zatwierdzona przez Parlament Europejski 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia i mogą do niej przystąpić 
państwa członkowskie. Za zgodą 
podmiotów uczestniczących, do umowy w 
sprawie EFIS mogą przystąpić inne 
podmioty trzecie, w tym krajowe banki 
prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty 
sektora prywatnego.

Or. it

Poprawka 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 254
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 
przystąpić państwa członkowskie. Za 
zgodą podmiotów uczestniczących, do 
umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 
inne podmioty trzecie, w tym krajowe 
banki prorozwojowe lub agencje publiczne 
będące własnością państw członkowskich 
lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty 
sektora prywatnego. Krajowe wkłady do 
EFIS podlegają tym samym zasadom, co 
inne wydatki i inwestycje publiczne, 
muszą stanowić priorytet polityki 
budżetowej i nie mogą naruszać przepisów 
paktu stabilności.

Or. en

Poprawka 255
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Działania w ramach EFIS muszą być 
umownie uzgodnione i podpisane w ciągu 
trzech lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Wypłaty i 
zobowiązania gwarancyjne mogą być 
realizowane po tym okresie.

Or. en
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Uzasadnienie

W związku z potrzebą natychmiastowego ożywienia klimatu inwestycyjnego w Europie nie 
należy zwlekać z podpisywaniem umów w ramach EFIS. Oczywiście do objęcia wsparciem 
powinny być wybierane wyłącznie faktycznie kwalifikujące się projekty.

Poprawka 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli państwo członkowskie ma 
zamiar zasilić budżet EFIS, musi mu 
zostać udzielona gwarancja, że 
przekazane fundusze będą przeznaczone 
na projekty związane z terytorium kraju.

Or. it

Poprawka 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja jest uprawniona do 
przystąpienia do umowy w sprawie EFIS 
w imieniu Unii w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 17, pod
warunkiem że umowa w sprawie EFIS 
spełnia wymogi niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 258
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a

Definicje

Wyłącznie do celów niniejszego 
rozporządzenia stosuje się następujące 
definicje:

a) „krajowe banki lub instytucje 
prorozwojowe” oznaczają podmioty 
prawne, które prowadzą działalność 
finansową na zasadzie profesjonalnej i 
którym państwo członkowskie powierza –
na szczeblu centralnym, regionalnym lub 
lokalnym – mandat do prowadzenia 
publicznej działalności rozwojowej lub 
promocyjnej głównie mającej na celu 
zaradzenie wadom rynku lub rozwiązaniu 
problemu niewystarczającego poziomu 
inwestycji;

b) „platformy inwestycyjne” oznaczają 
spółki celowe, rachunki zarządzane, 
umowne uzgodnienia dotyczące 
współfinansowania lub podziału ryzyka, 
bądź uzgodnienia ustanowione w dowolny 
inny sposób, za pomocą którego podmioty 
kierują wkład finansowy w celu 
sfinansowania pewnej liczby projektów 
inwestycyjnych;

c) „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub 
„MŚP” oznaczają mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa zgodnie z definicją 
zawartą w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE;

d) „małe spółki o średniej kapitalizacji” 
oznaczają podmioty prawne zatrudniające 
nie więcej niż 499 pracowników zgodnie z 
definicją zawartą w wytycznych Komisji 
C(2014) 34/21 a;

e) „specjalny fundusz efektywności 
energetycznej” oznacza innowacyjne 
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partnerstwo publiczno-prywatne lub 
publiczno-publiczne służące promowaniu 
i finansowaniu środków w dziedzinie 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, w tym w 
miastach i na szczeblu samorządów 
lokalnych;

f) „specjalny fundusz dla MŚP” oznacza 
instrument finansowy zapewniający 
instrumenty mikrofinansowe, dłużne i 
kapitałowe dla małych spółek o średniej 
kapitalizacji i MŚP, w tym podmiotów 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą i firm odpryskowych.

g) „dodatkowość” oznacza wspieranie 
przez EFIS działań, które rozwiązują 
problem niewystarczającego poziomu 
inwestycji i które nie mogłyby zostać 
zrealizowane w tym okresie w ramach 
normalnych instrumentów EBI bez 
wsparcia EFSI lub które nie mogłyby 
zostać zrealizowane w tym samym zakresie 
podczas tego okresu w ramach 
instrumentów EFI i UE. Projekty 
wspierane przez EFIS – usiłujące 
przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy 
i wzrostu – mają z zasady wyższy profil 
ryzyka niż projekty wspierane w ramach 
normalnych działań EBI, a portfel EFIS 
ma ogólnie wyższy profil ryzyka niż 
obecny portfel inwestycji wspieranych 
przez EBI w ramach jego zwykłej polityki 
inwestycyjnej.

__________________
1 a Wytyczne dotyczące pomocy państwa 
na wspieranie inwestycji kapitału 
podwyższonego ryzyka

Or. en

Poprawka 259
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a

Definicje

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się następujące definicje:

a) „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub 
„MŚP” oznaczają mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa zgodnie z definicją 
zawartą w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE;

b) „małe spółki o średniej kapitalizacji” 
oznaczają podmioty prawne zatrudniające 
nie więcej niż 499 pracowników i 
niebędące MŚP.

c) „spółki o średniej kapitalizacji” 
oznaczają podmioty prawne zatrudniające 
nie więcej niż 3000 pracowników i 
niebędące MŚP.

d) „dodatkowość” oznacza wspieranie 
przez EFIS działań, które rozwiązują 
problemy dotyczące:

– niedoskonałości rynku, lub

– niewystarczającego poziomu inwestycji,

i które nie mogłyby zostać zrealizowane:

– w tym okresie, lub

– na rozsądnych warunkach, lub

– w tym samym zakresie

w ramach instrumentów oferowanych 
przez:

– regionalne banki prorozwojowe,

– krajowe banki prorozwojowe,

– banki komercyjne, oraz przez

– EBI w ramach jego zwykłej polityki 
inwestycyjnej.

W związku z powyższym gwarancja UE 
może być łączona z istniejącymi 
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instrumentami finansowymi UE lub może 
być wykorzystywana do ich uzupełnienia, 
przyspieszenia lub wzmocnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są definicje umożliwiające wdrożenie instrumentów finansowych konkretnie 
dostosowanych do różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz w celu zagwarantowania pewności 
prawnej w odniesieniu do definicji dodatkowości.

Poprawka 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się następujące definicje:

a) „krajowe banki lub instytucje 
prorozwojowe” oznaczają podmioty 
prawne, które prowadzą działalność 
finansową na zasadzie profesjonalnej i 
którym państwo członkowskie powierza –
na szczeblu centralnym, regionalnym lub 
lokalnym – publiczny mandat do 
prowadzenia publicznej działalności
rozwojowej lub promocyjnej mającej na 
celu zaradzenie niedoskonałościom 
rynku;

b) „platforma inwestycyjna” oznacza 
porozumienie w zakresie 
współfinansowania przyjęte w celu 
finansowania projektów za pomocą spółki 
celowej, zarządzanego rachunku lub 
umowy; Platforma inwestycyjna może być 
wielokrajowa, regionalna, 
makroregionalna (zrzeszająca kilka 
państw członkowskich zainteresowanych 
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dużymi projektami na danym obszarze 
geograficznym), krajowa (obejmująca 
kilka projektów inwestycyjnych na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego) lub sektorowa (łącząca w 
kilku państwach członkowskich projekty z 
jednego sektora);

c) „dodatkowość” oznacza wspieranie 
przez EFIS działań, które rozwiązują 
problem niedoskonałości rynku lub luk 
inwestycyjnych i które nie mogłyby zostać 
zrealizowane w tym okresie w ramach 
normalnych instrumentów EBI bez 
wsparcia EFSI lub które nie mogłyby 
zostać zrealizowane w tym samym zakresie 
podczas tego okresu w ramach 
instrumentów EFI i UE. Projekty 
wspierane przez EFIS – usiłujące 
przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy 
i wzrostu – mają z zasady wyższy profil 
ryzyka niż projekty wspierane w ramach 
normalnych działań EBI.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie koncepcji dodatkowości oraz zapewnienie, aby w 
rozporządzeniu odzwierciedlono pierwotny makroekonomiczny charakter inicjatywy i 
uwzględniono wszystkie rodzaje niedoskonałości rynku. W związku z tym alokacja wsparcia 
powinna również uwzględniać cykl koniunkturalny i luki inwestycyjne wszędzie tam, gdzie 
tylko się w Europie pojawią.

Poprawka 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Definicje
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Wyłącznie do celów niniejszego 
rozporządzenia stosuje się następujące 
definicje:

a) „krajowe banki lub instytucje 
prorozwojowe” oznaczają podmioty 
prawne, które prowadzą działalność 
finansową na zasadzie profesjonalnej i 
którym państwo członkowskie powierza –
na szczeblu centralnym, regionalnym lub 
lokalnym – mandat do prowadzenia 
publicznej działalności rozwojowej lub 
promocyjnej;

b) „platformy inwestycyjne” oznaczają 
spółki celowe, rachunki zarządzane, 
umowne uzgodnienia dotyczące 
współfinansowania lub podziału ryzyka, 
bądź uzgodnienia ustanowione w dowolny 
inny sposób, za pomocą którego podmioty
kierują wkład finansowy w celu 
sfinansowania pewnej liczby projektów 
inwestycyjnych;

c) „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub 
„MŚP” oznaczają mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa zgodnie z definicją 
zawartą w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE;

d) „spółki o średniej kapitalizacji” 
oznaczają podmioty prawne zatrudniające 
nie więcej niż 3000 pracowników i 
niebędące MŚP;

e) „umowa w sprawie EFIS” oznacza 
instrument prawny, za pomocą którego 
Komisja i EBI precyzują warunki 
określone w niniejszym rozporządzeniu na 
potrzeby zarządzania EFIS;

f) „umowa w sprawie ECDI” oznacza 
instrument prawny, za pomocą którego 
Komisja i EBI precyzują warunki 
określone w niniejszym rozporządzeniu na 
potrzeby wdrożenia ECDI;

g) „dodatkowość” oznacza wspieranie 
przez EFIS działań, które rozwiązują 
problem niedoskonałości rynku lub 
niewystarczającego poziomu inwestycji i 
które nie mogłyby zostać zrealizowane w 
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tym okresie w ramach normalnych 
instrumentów EBI bez wsparcia EFSI lub 
które nie mogłyby zostać zrealizowane w 
tym samym zakresie podczas tego okresu 
w ramach instrumentów EFI i UE. 
Projekty wspierane przez EFIS – usiłujące 
przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy 
i wzrostu – mają z zasady wyższy profil 
ryzyka niż projekty wspierane w ramach 
normalnych działań EBI, a portfel EFIS 
ma ogólnie wyższy profil ryzyka niż 
obecny portfel inwestycji wspieranych 
przez EBI w ramach jego zwykłej polityki 
inwestycyjnej.

Or. en

Poprawka 262
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Komisja zawiera umowę z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) w sprawie utworzenia 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS) zgodnie 
z wymogami zawartymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 263
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Komisja jest uprawniona do 
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przystąpienia do umowy w sprawie EFIS 
w imieniu Unii w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 17, pod 
warunkiem że umowa w sprawie EFIS 
spełnia wymogi niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 
elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. Umowa powinna wdrażać te 
decyzje. Umowa w sprawie EFIS powinna być przyjęta w drodze aktu delegowanego, aby 
umożliwić odpowiednią kontrolę ze strony ustawodawcy. Powyższa zasada ma również 
zastosowanie do wszelkich zmian.

Poprawka 264
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1 a. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia późniejszych zmian w umowie w 
sprawie EFIS w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 17, pod 
warunkiem że zmiany w umowie w 
sprawie EFIS spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 
elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. Umowa powinna wdrażać te 
decyzje. Umowa w sprawie EFIS powinna być przyjęta w drodze aktu delegowanego, aby 
umożliwić odpowiednią kontrolę ze strony ustawodawcy.
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Poprawka 265
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postanowienia dotyczące utworzenia 
EFIS jako osobnego, jednoznacznie 
identyfikowalnego i przejrzystego 
instrumentu gwarancyjnego oraz 
odrębnego rachunku zarządzanego przez 
EBI;

a) ustalenia dotyczące ustanowienia EFIS, 
a także wysokość i warunki wkładów 
finansowych, które mają być 
przekazywane przez EBI, w tym:

(i) postanowienia dotyczące utworzenia 
EFIS jako osobnego, jednoznacznie 
identyfikowalnego i przejrzystego 
instrumentu gwarancyjnego oraz 
odrębnego rachunku zarządzanego przez 
EBI i którego działania wyraźnie 
odróżniają się od innych działań 
prowadzonych przez EBI;

(ii) wysokość i warunki wkładów 
finansowych przekazywanych przez EBI 
za pośrednictwem EFIS, które nie mogą 
być niższe niż 5 000 000 000 EUR w 
gwarancjach lub gotówce;

(iii) warunki finansowania lub gwarancji 
przekazywanych przez EBI za 
pośrednictwem EFIS do Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego („EFI”), które 
nie mogą być niższe 5 500 000 000 EUR;

(iv) postanowienia precyzujące, że wycena 
działań realizowanych w ramach 
gwarancji UE musi być zgodna z ogólną 
polityką cenową EBI;

Or. en

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 
elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 
przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 
przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.
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Poprawka 266
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość i warunki wkładów 
finansowych przekazywanych przez EBI 
za pośrednictwem EFIS;

b) postanowienia dotyczące zarządzania 
EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla 
Statutu Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, w tym:

(i) skład i liczba członków rady 
kierowniczej zgodnie z art. 3 niniejszego 
rozporządzenia;

(ii) procedura powoływania dyrektora 
zarządzającego i zastępcy dyrektora 
zarządzającego, ich wynagrodzenie i 
warunki pracy, które muszą być zgodne z 
przepisami dotyczącymi pracowników 
EBI, zasady i procedury dotyczące ich 
zastępowania w pełnieniu ich funkcji oraz 
dotyczące rozliczalności;

(iii) procedura powoływania i 
dymisjonowania członków komitetu 
inwestycyjnego, ich wynagrodzenie i 
warunki pracy, zasady głosowania w 
komitecie inwestycyjnym określające 
kworum oraz liczbę głosów przydzielonych 
każdego członkowi, a także zasady 
zapobiegające konfliktom interesów w 
odniesieniu do członków komitetu 
inwestycyjnego;

(iv) wymóg, zgodnie z którym rada 
kierownicza i komitet inwestycyjnych 
przyjmują każde swój własny regulamin;

Or. en

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 
elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 
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przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 
przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka 267
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) warunki finansowania przekazywanego 
przez EBI za pośrednictwem EFIS do 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
(„EFI”);

c) postanowienia dotyczące gwarancji UE, 
która jest bezwarunkową, nieodwołalną 
gwarancją na pierwsze żądanie na rzecz 
EBI, w tym:

(i) szczegółowe zasady udzielania 
gwarancji UE zgodnie z art. 7, w tym 
warunki objęcia zakresem gwarancji, jej 
zdefiniowany zakres portfeli 
zawierających konkretne rodzaje 
instrumentów;

(ii) wymogi, aby wynagrodzenie z tytułu 
ryzyka było rozdzielane między podmioty 
uczestniczące w sposób proporcjonalny do 
ich odpowiedniego udziału w ryzyku;

(iii) wymogi, aby wynagrodzenie dla Unii i 
płatności z tytułu gwarancji UE były 
realizowane w sposób terminowy i były 
dokonywane raz do roku po unettowieniu 
wszystkich zysków i strat z 
przeprowadzonych działań.

(iv) wymogi regulujące wykorzystywanie 
gwarancji UE zgodnie z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia, w tym warunki płatności, 
takie jak konkretne ramy czasowe, odsetki 
od kwot należnych i niezbędne ustalenia w
zakresie płynności;

(v) postanowienia i procedury dotyczące 
dochodzenia roszczeń, które powierzane 
są EBI, zgodnie z art. 7 ust. 4;

Or. en



AM\1053517PL.doc 163/181 PE551.907v01-00

PL

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 
elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 
przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 
przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka 268
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) warunki finansowania przekazywanego 
przez EBI za pośrednictwem EFIS do 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
(„EFI”);

c) wysokość i warunki finansowania 
przekazywanego przez EBI za
pośrednictwem EFIS do Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego („EFI”) i które 
nie może być niższe niż 5 mld euro;

Or. en

Poprawka 269
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) postanowienia dotyczące zarządzania 
EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla 
Statutu Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

d) warunki zatwierdzania przez komitet 
inwestycyjny wykorzystania gwarancji UE 
przez indywidualne projekty zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, a w 
szczególności z jego art. 2a;

Or. en

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 
elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 
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przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 
przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka 270
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) szczegółowe zasady udzielania 
gwarancji UE zgodnie z art. 7, w tym 
górne limity dla portfeli poszczególnych 
rodzajów instrumentów, zasady dotyczące 
uruchomienia gwarancji UE, które – za 
wyjątkiem ewentualnych strat kapitału 
własnego – następuje tylko raz do roku po 
unettowieniu zysków i strat, i 
wynagrodzenia z tytułu gwarancji oraz 
wymóg, aby wynagrodzenie z tytułu ryzyka 
było rozdzielane między podmioty 
uczestniczące w sposób proporcjonalny do 
ich odpowiedniego udziału w ryzyku;

e) procedury dotyczące przedstawiania 
projektów inwestycyjnych i zatwierdzania 
projektów mających skorzystać z 
gwarancji UE, w tym:

(i) procedura dotycząca przekazywania 
projektów komitetowi inwestycyjnemu;

(ii) wymóg, aby procedura przedstawiania 
i zatwierdzania projektów mających 
skorzystać z gwarancji UE była bez 
uszczerbku dla zasad podejmowania 
decyzji przez EBI określonych w Statucie 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

(iii) zasady dodatkowo uszczegółowiające 
przepisy przejściowe określone w art. 20, a 
w szczególności sposób, w jaki działania 
podpisane przez EBI w okresie, o którym 
mowa w art. 20, zostaną objęte zakresem 
gwarancji UE.

Or. en

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 
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elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 
przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 
przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka 271
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) postanowienia i procedury dotyczące 
dochodzenia roszczeń;

f) procedury dotyczące przedstawiania 
projektów inwestycyjnych i zatwierdzania 
projektów mających skorzystać z 
gwarancji UE, w tym:

(i) procedura dotycząca przekazywania 
projektów komitetowi inwestycyjnemu;

(ii) wymóg, aby procedura przedstawiania 
i zatwierdzania projektów mających 
skorzystać z gwarancji UE była bez 
uszczerbku dla zasad podejmowania 
decyzji przez EBI określonych w Statucie 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

(iii) zasady dodatkowo uszczegółowiające 
przepisy przejściowe określone w art. 20, a 
w szczególności sposób, w jaki działania 
podpisane przez EBI w okresie, o którym 
mowa w art. 20, zostaną objęte zakresem 
gwarancji UE.

Or. en

Uzasadnienie

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 
elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 
przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 
przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach.

Poprawka 272
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wymogi dotyczące wykorzystania 
gwarancji UE, w tym określone ramy 
czasowe i kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe przepisy obejmujące ten aspekt zostały ujęte powyżej.

Poprawka 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wymogi dotyczące wykorzystania 
gwarancji UE, w tym określone ramy 
czasowe i kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania;

g) wymogi dotyczące wykorzystania 
gwarancji UE, takie jak zgodność z celami 
i kryteriami kwalifikowalności 
określonymi w art. 5 ust. 2 i 2a, a także 
określone ramy czasowe i kluczowe 
wskaźniki skuteczności działania, w tym 
bezpośrednie tworzenie miejsc pracy i 
udział MŚP;

Or. en

Poprawka 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wymogi dotyczące wykorzystania 
gwarancji UE, w tym określone ramy 
czasowe i kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania;

g) wymogi dotyczące wykorzystania 
gwarancji UE, w tym określone ramy 
czasowe, kluczowe projekty i obszary 
finansowania określone w art. 5 ust. 2 i 
kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania;

Or. en

Poprawka 275
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) postanowienia dotyczące środków 
niezbędnych ECDI zgodnie z ust. 2 akapit 
trzeci;

h) postanowienia dotyczące środków 
niezbędnych do utworzenia i 
funkcjonowania ECDI zgodnie z ust. 2, 
2a, 2b i 2c;

Or. en

Poprawka 276
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) warunki gwarancji UE. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe przepisy obejmujące ten aspekt zostały ujęte powyżej.
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Poprawka 277
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) każdy inny warunek o charakterze 
administracyjnym lub organizacyjnym 
niezbędny do zarządzania EFIS.

Or. en

Poprawka 278
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
wyraźny rozdział między działaniami EBI 
prowadzonymi ze wsparciem EFIS a 
pozostałymi działaniami EBI.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe przepisy obejmujące ten aspekt zostały ujęte powyżej.

Poprawka 279
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
wyraźny rozdział między działaniami EBI 
prowadzonymi ze wsparciem EFIS a 
pozostałymi działaniami EBI.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
wyraźny rozdział między działaniami EBI 
prowadzonymi ze wsparciem EFIS a 
pozostałymi działaniami EBI. 
Zastosowanie mają jednak wytyczne i 
kryteria przyjęte przez EBI w dniu 23 
lipca 2013 r.

Or. en

Poprawka 280
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
działaniami EFIS prowadzonymi przez EFI 
kierują organy zarządzające EFI.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
również, że:

a) działaniami EFIS prowadzonymi przez 
EFI kierują organy zarządzające EFI.

b) wynagrodzenie należne Unii z tytułu 
działań wspieranych przez EFIS jest 
zapisywane w budżecie ogólnym Unii po 
odliczeniu płatności związanych z 
uruchomieniem gwarancji UE oraz 
stanowi wewnętrzny dochód, który ma być 
proporcjonalnie przydzielony z powrotem 
do tych programów, w których pula 
środków finansowych została zmniejszona 
na potrzeby ustanowienia funduszu 
gwarancyjnego EFIS.

Or. en

Poprawka 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
działaniami EFIS prowadzonymi przez EFI 
kierują organy zarządzające EFI.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
działaniami EFIS prowadzonymi przez EFI 
kierują organy zarządzające EFI zgodnie z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności art. 5.

Or. en

Poprawka 282
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony 

Or. en

Uzasadnienie

Środki powracające z nadwyżek i dochody przekraczające kwotę docelową gwarancji UE 
powinny być na nowo wprowadzone do ogólnego budżetu Unii i na nowo przydzielone do tych 
linii budżetowych, które pierwotnie wnosiły wkład na rzecz funduszu gwarancyjnego.

Poprawka 283
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
celu zapewnienia w ramach EBI 
kompletnego niezbędnego wsparcia na 
rzecz rozwoju projektów inwestycyjnych 
określonych w art. 5. ECDI wykorzystuje 
istniejące struktury doradcze EBI i 
Komisji na potrzeby świadczenia usług 
doradczych w zakresie identyfikowania 
projektów inwestycyjnych, ich 
przygotowania i rozwijania oraz działa
jako punkt kompleksowego doradztwa 
technicznego w dziedzinie finansowania 
projektów w Unii. W ramach udzielania 
wsparcia ECDI zwraca szczególną uwagę 
na potrzeby małych projektów i projektów 
promowanych przez miasta i samorządy 
lokalne. Działalność ECDI obejmuje 
wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE.

Or. en

Poprawka 284
Kaja Kallas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu 
wykorzystanie istniejących struktur 

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

doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego w 
dziedzinie finansowania projektów w Unii. 
Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE. Szczególny nacisk 
należy położyć na informowanie i 
wspieranie innowacyjnych 
przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 285
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach i bez uszczerbku 
dla uprawnień Komisji w zakresie 
nadzoru nad stosowaniem prawa 
unijnego, dotyczące odpowiednich 
zagadnień z zakresu prawodawstwa UE.

Or. en

Poprawka 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu 
wykorzystanie istniejących struktur 
doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego w 
dziedzinie finansowania projektów w Unii. 
Działalność ECDI obejmuje wsparcie 
dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
dziedzin i obszarów z zakresu 
prawodawstwa i polityki UE ze 
szczególnym uwzględnieniem celów 
określonych w art. 5 ust. 2.

ECDI udziela ukierunkowanego wsparcia 
w tych obszarach, uwzględniając potrzeby 
pomocy technicznej i luki w zakresie 
budowania zdolności zawsze, gdy tylko 
pojawią się one w Europie, niezależnie od 
ich lokalizacji geograficznej. 

Or. en

Uzasadnienie

Usługi doradcze świadczone przez ECDI powinny być całkowicie finansowane z wolnych 
środków: Centrum jest powołane do rozwiązywania problemów związanych z lukami w 
zdolności instytucjonalnej i wymogami w zakresie pomocy technicznej w odniesieniu do 
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opracowywania i przygotowywania projektów zawsze, gdy pojawią się w Europie takie 
potrzeby.

Poprawka 288
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Akapit przeniesiony do ust. 2a.

Poprawka 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 
krajowych banków prorozwojowych oraz 
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi oraz angażuje partnerów 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013. ECDI wykorzystuje zwłaszcza 
dobre praktyki stosowane w takich 
programach jak ELENA (europejskie 
wsparcie energetyki na poziomie 
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lokalnym) i EFEE (Europejski Fundusz 
na rzecz Efektywności Energetycznej);

Or. en

Poprawka 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 291
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Usługi świadczone przez ECDI 
obejmują:

a) zapewnianie punktu kompleksowej 
obsługi w zakresie pomocy technicznej dla 
władz i promotorów projektów;

b) pomaganie promotorom projektów, w 
stosownych przypadkach, w 
dopracowywaniu ich projektów w celu 
spełnienia przez nie kryteriów 
kwalifikowalności określonych w 
niniejszym rozporządzeniu;
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c) podnoszenie wiedzy na szczeblu 
lokalnym w celu ułatwiania wsparcia w 
ramach EFIS w całej Unii;

d) zapewnianie platformy partnerskiej 
wymiany i dzielenia się wiedzą fachową 
na temat opracowywania projektów;

e) zapewnianie zdecentralizowanej 
platformy pomocy technicznej w zakresie 
łączenia małych projektów, zwłaszcza 
realizowanych przez miasta i MŚP w 
dziedzinie efektywności energetycznej, w 
większe projekty umożliwiające 
skorzystanie z oferty banków;

f) pomaganie przy tworzeniu 
makroregionalnych, krajowych lub 
lokalnych funduszy efektywności 
energetycznej;

g) zapewnianie zdecentralizowanych 
platform pomocy technicznej w zakresie 
wspierania tworzenia projektów przez 
MŚP, w tym podmioty rozpoczynające 
działalność gospodarczą i firmy 
odpryskowe, oraz ich współpracy z 
uniwersytetami i instytucjami 
badawczymi;

Or. en

Poprawka 292
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Na drodze do osiągnięcia celów, o 
których mowa w ust. 1 i 2a, ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 
krajowych banków prorozwojowych oraz 
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi. W stosownych 
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przypadkach ECDI kieruje promotorów 
projektów do tych podmiotów i za ich 
pośrednictwem świadczy pomoc 
techniczną.

Or. en

Poprawka 293
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W przypadku każdej gwarancji 
udzielonej przez EFIS platformie 
inwestycyjnej EFIS dopilnowuje, aby 
zasoby zostały połączone w celu 
zaoferowania pomocy technicznej na 
poziomie nie niższym niż 3% wysokości 
gwarancji; 

Or. en

Poprawka 294
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły 
do umowy w sprawie EFIS, mogą 
przekazywać swoje wkłady finansowe w 
formie gotówkowej lub w formie gwarancji 
dopuszczalnej przez EBI. Inne podmioty 
trzecie przekazują swoje wkłady wyłącznie 
w formie gotówkowej. Liczba członków 
rady kierowniczej EFIS jest rozłożona 
między Komisję i EBI w oparciu o zasadę 
parytetu.
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Or. en

Poprawka 295
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe wkłady do EFIS podlegają tym 
samym zasadom, co inne wydatki i 
inwestycje publiczne, muszą stanowić 
priorytet polityki budżetowej i nie mogą 
naruszać przepisów paktu stabilności.

Or. en

Poprawka 296
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 a

Kryteria kwalifikowalności dotyczące 
wykorzystania gwarancji UE

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS ma wspierać projekty, które:

a) są spójne z politykami Unii i mają 
kluczowe znaczenie dla ukierunkowana 
gospodarki UE na inteligentny, 
zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu wzrost,

b) są rentowne gospodarczo i technicznie 
wykonalne,

c) zapewniają dodatkowość, oraz

d) maksymalizują uruchomienie kapitału 
sektora prywatnego.
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2. Ponadto umowa w sprawie EFIS 
stanowi, że EFIS ma wspierać projekty 
służące realizacji dowolnego z poniższych 
celów ogólnych:

a) badania naukowe, rozwój i innowacje, 
między innymi poprzez finansowe 
wspieranie infrastruktury badawczej, 
instrumenty pilotażowe i pokazowe, 
współpracę między środowiskiem 
akademickim a przemysłem, 
wykorzystywanie i wprowadzanie na rynek 
wyników badań, patentowanie i transfer 
technologii;

b) rozwój infrastruktury, w tym w 
dziedzinie transportu, w szczególności w 
ośrodkach przemysłowych; projekty 
infrastrukturalne w dziedzinie 
środowiska, zasobów naturalnych, 
rozwoju urbanistycznego i w dziedzinie 
spraw społecznych;

c) technologie informacyjno-
komunikacyjne, w tym infrastruktura 
cyfrowa, w szczególności infrastruktura 
szerokopasmowa i cyfrowa przeznaczona 
dla sektora kultury i kreatywności;

d) rozwój sektora energii, w tym 
infrastruktury energetycznej, w 
szczególności połączeń międzysieciowych, 
propagowanie energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności;

e) zapewnianie wsparcia finansowego dla 
spółek oraz innych podmiotów 
zatrudniających nie więcej niż 3000 000 
pracowników, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP;

f) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, innowacje, kreatywność i 
kulturę;

Or. en



AM\1053517PL.doc 181/181 PE551.907v01-00

PL

Uzasadnienie

W niniejszym rozporządzeniu należy określić jasne kryteria kwalifikowalności. Przyczynianie 
się do realizacji konkretnie określonych celów powinno stanowić część procesu służącego 
stwierdzaniu kwalifikowalności wniosków projektowych. W związku z tym cele EFIS również 
zostały przeniesione do tego artykułu. 

Poprawka 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a

Kryteria kwalifikowalności dotyczące 
wykorzystania gwarancji UE

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
EFIS ma wspierać projekty, które:

a) są spójne z politykami Unii,

b) są rentowne gospodarczo i technicznie 
wykonalne,

c) zapewniają dodatkowość, oraz

d) w miarę możliwości maksymalizują 
uruchomienie kapitału sektora 
prywatnego.

Or. en


