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Poprawka 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 

(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 europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
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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.

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. en

Poprawka 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Podkreśla, że skuteczność 
dodatkowych inwestycji uzależniona jest 
od konkurencyjności i skuteczności 
gospodarki krajowej oraz od zaufania 
inwestorów do zrównoważonego 
charakteru krajowych finansów 
publicznych; dlatego też jest zdania, że 
państwo powinno się kwalifikować do 
uzyskania środków w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych wyłącznie 
wówczas, gdy Komisja w swojej ocenie 
projektów planów budżetowych państw 
członkowskich uzna, że:

i. państwo spełnia wymogi paktu 
stabilności i wzrostu lub stosuje się do 
zaleceń dotyczących procedury 
nadmiernego deficytu oraz

ii. państwo poczyniło wystarczające 
postępy we wdrażaniu zaleceń dla 
poszczególnych krajów.

Or. en
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Poprawka 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 
strukturalnemu 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 530
Cora van Nieuwenhuizen

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.
Komitet inwestycyjny wykonuje 
powierzone mu zadania w pełni 
niezależnie i zgodnie z kryteriami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu, 
ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia zaufania i udziału sektora 
prywatnego w planie inwestycyjnym.
Komitet inwestycyjny nie przyjmuje od 
stron trzecich instrukcji dotyczących 
wyboru indywidualnych projektów 
kwalifikujących się do finansowania w 
ramach EFIS, lecz odpowiada przed radą 
kierowniczą EFIS, której rolą jest
nadzorowanie realizacji celów EFIS. Aby 
odpowiednio korzystać z doświadczenia 
EFI, EFIS zasila finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz spółek o średniej kapitalizacji. 

Or. en

Poprawka 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) W celu zagwarantowania pomyślnej 
i terminowej realizacji finansowanych 
projektów, a tym samym w celu 
maksymalnego zwiększenia ich 
efektywności w zakresie tworzenia miejsc 



AM\1054684PL.doc 7/11 PE551.995v01-00

PL

pracy i pobudzania wzrostu, Komisja 
sporządza projekt rozporządzenia w 
sprawie kryzysu i planu ożywienia w 
Europie, które powinno tymczasowo 
wyłączać projekty infrastrukturalne 
finansowane z EFIS z zakresu stosowania 
istniejącego prawodawstwa UE, które 
powoduje opóźnienia w wyniku procedur 
administracyjnych, głównie dotyczących 
procedur odwoławczych i 
sprawozdawczości w zakresie zgodności z 
obowiązującymi przepisami. Powyższe 
rozporządzenie w sprawie kryzysu i planu 
ożywienia w Europie powinno skrócić 
czas trwania procedur administracyjnych 
w taki sposób, aby dostosować je do 
obecnych pilnych potrzeb wynikających z 
sytuacji gospodarczej w Europie. Komisja 
przedkłada Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu wniosek dotyczący ww. 
rozporządzenia nie później niż w terminie 
3 miesięcy od przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 532
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule poszczególnych 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, ustanowionych na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
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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.

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006.

__________________ __________________
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. en

Uzasadnienie

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .
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Poprawka 533
Cora van Nieuwenhuizen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule poszczególnych 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, ustanowionych na mocy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
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infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Poprawka 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie 
każdego roku, Komisja dokonuje 
przeglądu, w ramach którego sprawdza, 
czy wysokość funduszu gwarancyjnego 
jest odpowiednia, biorąc pod uwagę 
ewentualne zmniejszenie środków 
wynikające z uruchomienia gwarancji oraz 
ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 
ust. 3.

Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie 
każdego roku, Komisja dokonuje 
przeglądu, w ramach którego sprawdza, 
czy wysokość funduszu gwarancyjnego 
jest odpowiednia, biorąc pod uwagę 
ewentualne zmniejszenie środków 
wynikające z uruchomienia gwarancji oraz 
ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 
ust. 3.

W żadnym wypadku wynik tego przeglądu 
nie może w jeszcze większym stopniu 
wpływać na budżety inicjatywy „Horyzont 
2020” oraz instrumentu „Łącząc 
Europę”.

Or. en

Poprawka 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., 
jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji 
wysokość funduszu gwarancyjnego spadła 
poniżej 50 % kwoty docelowej, Komisja 
przedkłada sprawozdanie w sprawie 
wyjątkowych środków, które mogą być 
niezbędne w celu jego uzupełnienia.

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., 
jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji 
wysokość funduszu gwarancyjnego spadła 
poniżej 50 % kwoty docelowej, Komisja 
przedkłada sprawozdanie w sprawie 
wyjątkowych środków, które mogą być 
niezbędne w celu jego uzupełnienia.
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W przypadku gdy sporządzane jest takie 
sprawozdanie, jego treść w żadnym 
wypadku nie może w jeszcze większym 
stopniu wpływać na budżety inicjatywy 
„Horyzont 2020” oraz instrumentu 
„Łącząc Europę”. 

Or. en

Poprawka 536
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) rozwój jednolitego rynku i jego
infrastruktury, zwłaszcza jeśli chodzi o 
jego elementy cyfrowe i IT, w tym w tym 
w dziedzinie transportu, w szczególności w 
ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie 
energii, w szczególności połączeń 
międzysieciowych i infrastruktury wodnej, 
oraz w dziedzinie infrastruktury cyfrowej,
z myślą o zmniejszeniu przepaści między 
obszarami miejskimi a wiejskimi;

Or. en


