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KRÓTKIE UZASADNIENIE

1. The establishment of a Competitiveness and Innovation Framework Programme for 2007-
2013 (CIP) focussing attention on small businesses is in principle to be welcomed. The 
new programme not only brings together several other programmes but also sets out new 
priority areas.

2. As the programme only accounts for one-tenth of the total research effort, despite a 
projected investment of EUR 4 212.6 million, there is a need to ensure that promotional 
funds are predominantly of benefit to businesses and are not absorbed in administrative 
spending or organisations.

3. One of the main aims of the CIP should be to support small and medium-sized enterprises 
(SMEs) developing innovative ideas in production processes and making them 
marketable. It is this ‘transformation process’ that needs deliberate support, because many 
technically promising ideas and research projects do not result in marketable products.

4. The reporting and monitoring requirements, and statistics, should be limited to the 
absolutely essential minimum, to do justice to the aim of cutting down on bureaucracy.

5. The amalgamation of nine existing support programmes in the CIP is clearly welcome. 
This is likely to reduce the administrative effort and ease the access of small businesses to 
the European Union’s support programmes.

6. The ‘intelligent energy’ sector covers the whole range of innovation potential in the 
energy field. Supporting innovation for renewable energies and energy efficiency should 
be welcomed, but they are only one part of the energy sector. In the same way, innovation 
for extraction technology, systems technology, the processing industry and all existing 
branches of the energy industry need supporting.

7. Measures to support entrepreneurship and entrepreneurial skills should be addressed not 
just to those starting up businesses but to all small businesses with growth potential.

8. The aim of strengthening the competitiveness of businesses through internationalisation or 
Europeanisation should be welcomed. SMEs deliver entrepreneurial innovation when they 
are encouraged to make greater use of the European single market’s advantages.

9. The application procedure for businesses must be simple and quick to complete, so that it 
does not cause unnecessary expense or waste time. For small businesses it should be 
possible to opt for a simple procedure, in which to begin with they need only submit an 
outline form, and on receiving a favourable decision within two months hand in all the 
other information required. Alternatively companies can send in all the information 
straight away, perhaps saving time between the application and the disbursement of 
funding. In applications by joint projects, the rule should be for participants from two 
countries to be sufficient.
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POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 10

10) W celu zapewnienia, że finansowanie 
ograniczone jest do sytuacji, w których 
zawodzi rynek, oraz dla uniknięcia 
zakłóceń w funkcjonowaniu rynku,
finansowanie ze środków programu 
ramowego powinno odpowiadać przepisom
Wspólnoty dotyczącym pomocy państwa i 
związanym z nimi instrumentom oraz 
obowiązującej wspólnotowej definicji MŚP.

10) (skreślenie) Finansowanie ze środków 
programu ramowego powinno odpowiadać 
przepisom Wspólnoty dotyczącym pomocy 
państwa i związanym z nimi instrumentom 
oraz obowiązującej wspólnotowej definicji 
MŚP.

Uzasadnienie

Concentration on the main conditions for funding.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 17

(17) Rynkowe instrumenty finansowe 
Wspólnoty dla MŚP uzupełniają i 
wzmacniają efekty programów finansowania 
na poziomie krajowym. Mogą one wspierać 
prywatne inwestycje na rzecz stworzenia 
nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, 
oraz mogą wspierać przedsiębiorstwa o 
dużym potencjale wzrostu w fazie ekspansji 
w celu uzupełnienia luki kapitałowej. Mogą 
one polepszyć dostęp istniejących MŚP do 
kredytów przeznaczonych na działania, które 
wspierają ich konkurencyjność i potencjał 
wzrostu.

(17) Rynkowe instrumenty finansowe 
Wspólnoty dla MŚP uzupełniają i 
wzmacniają efekty programów finansowania 
na poziomie krajowym. Mogą one wspierać 
prywatne inwestycje na rzecz stworzenia 
nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, 
oraz mogą wspierać przedsiębiorstwa o 
dużym potencjale wzrostu w fazie ekspansji 
w celu uzupełnienia luki kapitałowej. Mogą 
one polepszyć dostęp istniejących MŚP do 
kredytów przeznaczonych na działania, które 
wspierają ich konkurencyjność i potencjał 
wzrostu. Mogą polepszyć dostęp MŚP do 
kapitału ryzyka wykorzystywanego do 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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działań służących przekształceniu wyników 
badań na produkty zdatne do 
wprowadzenia na rynek. W tym celu 
Komisja Europejska winna zbadać, czy i w 
jakim stopniu w ramach instrumentów 
finansowych programu na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji powinna 
istnieć możliwość korzystania ze środków 
Siódmego Ramowego Programu 
Badawczego.

Uzasadnienie

In view of the large risk involved, there is a major funding gap in the field of technology 
transfer, i.e. the transformation of the results of research into marketable products. However, 
the CIP programme’s budget is insufficient to narrow this gap significantly. Accordingly the 
Commission should link up to the Seventh Research Framework programme and make it 
possible to draw on finance from this source for investment in funds operating in the field of 
technology transfer. .

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 20

20) Usługi wspierające przedsiębiorstwa i 
innowacje odgrywają ważną rolę w 
zapewnieniu dostępu MŚP do informacji 
dotyczących funkcjonowania i możliwości 
wewnętrznego rynku towarów i usług, jak 
również w ponadnarodowym transferze 
innowacji, wiedzy i technologii. Mają też 
one kluczowe znaczenie w ułatwianiu MŚP 
dostępu do informacji o dotyczących ich 
przepisach Wspólnoty, także tych 
planowanych, co pozwala im na 
przygotowanie i dostosowanie się do nich 
przy uniknięciu wysokich kosztów. 
Zewnętrzne oceny podkreśliły konieczność 
wzmocnienia horyzontalnej roli 
europejskich usług wspierających 
przedsiębiorstwa. Dotyczy to 
rozpowszechniania informacji o programach 
Wspólnoty i wspieranie udziału MŚP w tych 
programach, w szczególności udziału MŚP 
w programie ramowym Wspólnoty w 
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji. Oceny podkreśliły również 

20) Usługi wspierające przedsiębiorstwa i 
innowacje odgrywają ważną rolę w 
zapewnieniu dostępu MŚP do informacji 
dotyczących funkcjonowania i możliwości 
wewnętrznego rynku towarów i usług, jak 
również w ponadnarodowym transferze 
innowacji, wiedzy, technologii i wyników 
badań. Mają też one kluczowe znaczenie w 
ułatwianiu MŚP dostępu do informacji o 
dotyczących ich przepisach Wspólnoty, 
także tych planowanych, co pozwala im na 
przygotowanie i dostosowanie się do nich 
przy uniknięciu wysokich kosztów. 
Zewnętrzne oceny podkreśliły konieczność 
wzmocnienia horyzontalnej roli 
europejskich usług, jak np. Euro Info 
Centres (EICs) lub Innovation Relay 
Centres (IRCs) wspierających 
przedsiębiorstwa. Dotyczy to 
rozpowszechniania informacji o programach 
Wspólnoty i wspierania udziału MŚP w tych 
programach, w szczególności udziału MŚP 
w programie ramowym Wspólnoty w 
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znaczenie ułatwienia wymiany i 
komunikacji między Komisją i MŚP.

dziedzinie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji oraz w unijnych 
zamówieniach publicznych. Oceny 
podkreśliły również znaczenie ułatwienia
wymiany i komunikacji między Komisją i 
MŚP. Należy przy tym zapewnić 
przejrzystość w ramach korzystania z 
publicznych środków z punktu widzenia 
skuteczności działań służb europejskich. 

Uzasadnienie

In the past, the EIC and IRC have shown themselves to be useful contact points for SMEs. The 
new tendering procedure for business support networks, scheduled for 2006, should draw on 
existing experience and should be used as an opportunity for administrative simplification. 
Accordingly we need to ensure that efficient operations are not hampered by disproportionate 
reporting obligations. Participation in the dissemination of recent research results, and 
support for SMEs in their access to Europe-wide public tendering procedures, should also 
form part of the networks’ activities. Both are of great importance for the innovation process 
and the expansion of a firm’s business operations. 

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 20 a (nowy)

20a) Również wspieranie MŚP w regionach 
ultraperyferyjnych UE powinno mieć dla
Komisji duże znaczenie. Dlatego powinno 
się popierać działania na rzecz 
wzmocnienia usług i partnerów sieciowych 
wspierających przedsiębiorstwa i 
promujących innowacje w regionach 
ultraperyferyjnych.

Uzasadnienie

The European networks for the promotion of innovation mainly operate in large urban areas, 
spreading their benefits on a small scale. Importance should also be attached to promoting 
these networks in the most remote regions of the EU so that SMEs can exploit any 
opportunities that present themselves.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 30 a (nowy)

30a) W celu zwiększenia konkurencyjności 
Europy oraz stworzenia uniwersalnego 
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społeczeństwa informacyjnego bazującego 
na wiedzy należy przyznać pierwszeństwo 
technologiom informatycznym dążąc w 
pierwszej mierze do zniwelowania różnic 
istniejących w tym zakresie pomiędzy 
regionami i grupami ludności.

Uzasadnienie

As with many of the basic Lisbon policies, it is vital both for European competitiveness and 
social cohesion to bridge the digital divide between regions and social groups. No European 
citizen should be excluded from the information society.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 42 a (nowy)

42a) W niedalekiej przyszłości wzrośnie 
popyt na czyste technologie i odnawialne 
źródła energii. Zakłady przemysłowe w UE 
muszą przyjąć za cel zdobycie pozycji 
światowego lidera w tych obszarach 
działalności. Przedsiębiorstwa, które 
szybciej dostosują się do surowszych norm 
ekologicznych, będą czerpać z tego faktu 
zdecydowane korzyści.

Uzasadnienie

The development of clean technologies and renewable sources of energy should be a prime 
EU objective since it is these that will give European enterprises a significant competitive 
edge in the future.

Poprawka 7
Artykuł 1 ustęp 2

2) Program ramowy przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz 
potencjału innowacyjnego Wspólnoty jako 
społeczeństwa o zaawansowanym poziomie 
wiedzy, funkcjonującego zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 
opartego na stałym wzroście gospodarczym 
oraz charakteryzującego się wysoce 
konkurencyjną gospodarką rynkową o 
wysokim poziomie ochrony oraz poprawy 

2) Program ramowy przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz 
potencjału innowacyjnego Wspólnoty jako 
społeczeństwa o zaawansowanym poziomie 
wiedzy, które w ramach wysoce 
konkurencyjnej, socjalnej gospodarki 
rynkowej cieszy się stabilnym wzrostem 
gospodarczym i dzięki temu może 
zagwarantować wysoki poziom ochrony 
socjalnej i wysoką jakość środowiska, 
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jakości środowiska. szczególny nacisk kładąc przy tym na 
wspieranie MŚP oraz innowacyjne 
wykorzystanie wyników badań.

Uzasadnienie

Simplification and clarification of wording.

Poprawka 8
Artykuł 1 ustęp 3

3. Program ramowy nie obejmuje działań 
związanych z badaniami i rozwojem 
technologicznym, które są realizowane 
zgodnie z art. 166 Traktatu.

3. Program ramowy nie obejmuje działań 
związanych z badaniami i rozwojem 
technologicznym, które są realizowane 
zgodnie z art. 166 Traktatu, wspiera jednak 
zdecydowanie innowacyjne wdrażanie w 
ramach przedsiębiorstw wyników prac 
badawczych i rozwojowych.

Uzasadnienie

The application of research and development results in entrepreneurial production processes 
and marketable products is crucial when exploiting the innovation potential.

Poprawka 9
Artykuł 4 litera d)

d) innych krajów trzecich, o ile pozwalają na 
to umowy.

skreślona

Uzasadnienie

Extending the programme to cover the whole world is beyond the financial scope of the 
programme and will mean that urgent tasks cannot be tackled properly.

Poprawka 10
Artykuł 5 ustęp 2

2. Zmiany w rocznych programach działań, 
o których mowa w ust. 1 dotyczącym 
środków budżetowych, których kwota 
wynosi ponad 1 milion EUR, są 
wprowadzane zgodnie z procedurą, o której 

2. Zmiany w rocznych programach działań, 
o których mowa w ust. 1 dotyczącym 
środków budżetowych, których kwota 
wynosi ponad 1 milion EUR, mogą wejść w 
życie dopiero po konsultacji z Parlamentem 
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mowa w art. 46 ust. 2. Europejskim.

Uzasadnienie

In this way major programme and budget changes will be subject to public scrutiny.

Poprawka 11
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

b) sieci łączące różne zainteresowane 
podmioty;

b) sieci łączące różne zainteresowane 
podmioty; w szczególności sieć Euro Info 
Centre w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

The Euro Info Centre network already has experience in this field and so can also provide 
assistance for small businesses.

Poprawka 12
Artykuł 6 ustęp 1 litera d)

d) analizy działalności, współpraca i 
koordynacja działań z krajami 
uczestniczącymi;

skreślona

Uzasadnienie

Concentrating funding on the essential tasks means reducing the number of applicants.

Poprawka 13
Artykuł 6 ustęp 1 litera f)

f) wspieranie wspólnych działań 
podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie lub regiony;

f) stworzenia otoczenia przyjaznego dla 
współpracy MŚP;

Uzasadnienie

Concentration of funding for  SMEs and desirable environment to develop innovative SMEs' 
activities.
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Poprawka 14
Artykuł 6 ustęp 1 litera h)

h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami 
krajowymi i regionalnymi.

h) współpraca niepaństwowych organizacji 
reprezentujących małe i średnie
przedsiębiorstwa lub ich związki na 
szczeblu krajowym i regionalnym.

Uzasadnienie

The promotion of innovation in businesses should take priority and so it makes better sense to 
support institutions close to the businesses than just to promote twinning between authorities.

Poprawka 15
Artykuł 8 ustęp 5

5. Komisja powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet 
Regionów o najważniejszych wynikach ocen 
śródokresowych i końcowych programu 
ramowego oraz wchodzących w jego skład 
programów szczegółowych.

5. Komisja powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet 
Regionów o rocznym sprawozdaniu 
dotyczącym wdrożenia oraz o
najważniejszych wynikach oraz ocenach
śródokresowych i końcowych dotyczących
programu ramowego oraz wchodzących w 
jego skład programów szczegółowych.

Uzasadnienie

In order to decide yearly the necessary funding and budgetary conditions, the EP as budget 
authority should be informed regularly about the state of play of implementation.

Poprawka 16
Tytuł I artykuł 9 a (nowy)

Artykuł 9a
Procedura składania wniosków

1. Komisja Europejska opracuje prostą i 
niezbiurokratyzowaną procedurę składania 
wniosków, która umożliwi zainteresowanym 
podmiotom sprawdzenie w pierwszym 
krótkim standardowym wniosku stopnia 
kwalifikacji projektu do uzyskania wsparcia 
przed złożeniem szczegółowej dokumentacji 
do wniosku.
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2. Termin zajęcia stanowiska przez Komisję 
w ramach uproszczonej procedury 
składania wniosków będzie wynosił dwa 
miesiące od momentu wpłynięcia 
uproszczonego wniosku do chwili podjęcia 
decyzji.
3. W przypadku zainteresowanych 
podmiotów, które od razu złożą pełną 
dokumentację, nie informuje się ich o 
uproszczonej procedurze składania 
wniosków.
4. W ramach uproszczonej procedury 
składania wniosków Komisja wyznacza 
dodatkowy dwumiesięczny termin na 
składanie wniosków, który umożliwia w 
szczególności MŚP wzięcie udziału w 
programach wsparcia Unii Europejskiej 
bez konieczności podejmowania wielkich 
działań biurokratycznych.
5. Taką procedurę stosuje się dla 
wszystkich programów częściowych całego 
Programu Ramowego.

Uzasadnienie

The application procedure for businesses must be simply designed, to avoid creating undue 
hurdles that might discourage the use of innovation funding. A simplified procedure makes 
special sense for small businesses as unnecessary further work is avoided if project funding is 
turned down.

Poprawka 17
Artykuł 10 ustęp 2 litera b)

(b) kształtowania otoczenia przyjaznego dla 
współpracy MŚP;

(b) kształtowania otoczenia przyjaznego dla 
współpracy MŚP; zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i w szczególności na szczeblu 
współpracy transgranicznej;

Uzasadnienie

Cross-border cooperation between SMEs needs stepping up. Both national cooperation as 
well as cross-border cooperation are equally important for the promotion of entrepreneurship 
and innovation.
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Poprawka 18
Artykuł 10 ustęp 2 litera d)

d) kultury opartej na przedsiębiorczości i 
innowacji;

d) wspieranie ducha przedsiębiorczości i 
potencjału przedsiębiorczego;

Uzasadnienie

Entrepreneurship and entrepreneurial skills are essential to create innovation in industry.

Poprawka 19
Artykuł 10 ustęp 2 litera e)

e) reform administracyjnych i 
gospodarczych związanych z 
przedsiębiorczością i innowacyjnością.

e) zmniejszanie przeszkód biurokratycznych 
i stworzenie stosownych warunków 
ramowych.

Uzasadnienie

Concentration on the entrepreneurial part of the programme.

Poprawka 20
Artykuł 11 część wprowadzająca

Działania związane z dostępem do 
finansowania przeznaczonego na 
rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP oraz 
na inwestycje w działalność innowacyjną, w 
tym na rzecz innowacji ekologicznych, 
mogą obejmować:

Działania związane z dostępem do 
finansowania przeznaczonego na 
rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP, na 
rozwój inwestycji w działalność 
innowacyjną, w tym na rzecz innowacji 
ekologicznych, oraz na internacjonalizację 
ich działalności gospodarczej, mogą 
obejmować:

Uzasadnienie

Promoting the internationalisation of SMEs should also be an explicit objective of the 
financial instruments. In practice, the difficulties involved in cross-border investment projects 
are often exacerbated because specific additional risks arising from the SMEs’ foreign 
activity cannot be shared. The internationalisation of SMEs is clearly a task for the EU if ever 
there was one, given its cross-border nature, and should therefore be promoted not only by 
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advisory services but also financially. 

Poprawka 21
Artykuł 12 litera b a) (nowa)

ba) wzmocnienie współpracy między 
innowacyjnymi MŚP w całej Europie w 
celu stworzenia współpracujących ze sobą 
instytutów badawczych wspierających 
innowacje i najnowocześniejszą 
technologię;

Uzasadnienie

Research is one of the foundations on which efforts to boost innovation should be based. 
SMEs in similar sectors could cooperate through cost-sharing to finance effectively the 
innovation of research establishments to provide them with a continuous input of new, 
innovative ideas.

Poprawka 22
Artykuł 12 litera c)

c) promowanie i ułatwianie 
międzynarodowej współpracy w biznesie.

c) promowanie transgranicznej współpracy 
w biznesie w ramach europejskiego rynku 
wewnętrznego oraz współpracy z 
przedsiębiorstwami w państwach trzecich w 
celu pogłębienia powiązań handlowych i 
inwestycyjnych.

Uzasadnienie

Internationalising or Europeanising entrepreneurial activity will encourage competitiveness.

Poprawka 23
Artykuł 13 litera d)

d) usługi wspierające na rzecz 
międzynarodowej wymiany wiedzy i 
transferu technologii oraz zarządzania
własnością intelektualną i przemysłową; 

d) usługi wspierające na rzecz 
międzynarodowej wymiany wiedzy i 
transferu technologii, rozpowszechniania 
innowacyjnych pomysłów wśród MŚP na 
obszarze całej EU, ale równocześnie także 
na rzecz udostępnienia stosownych 
mechanizmów zabezpieczających dla 
ochrony własności intelektualnej i 
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przemysłowej;

Uzasadnienie

Given that there have already been delays in establishing a Community patent, leaving 
European enterprises, and particularly SMEs, unprotected, the dissemination and transfer of 
knowledge and innovative ideas should be accompanied by appropriate measures to 
safeguard intellectual and industrial property rights.

Poprawka 24
Artykuł 14 litera c)

c) wspieranie polityki nastawionej na rozwój 
i współpracy miedzy podmiotami, w tym 
kierownikami programów na poziomie 
krajowym i regionalnym.

c) wspieranie polityki nastawionej na rozwój 
i współpracy miedzy podmiotami, 
(skreślenie).

Uzasadnienie

The support should go not to advisory companies or consultancies but to innovation-oriented 
businesses.

Poprawka 25
Artykuł 14 litera c)

ca) wspieranie mobilności pracowników w 
ramach MŚP i instytutów badawczych w 
celu wymiany poglądów i sprawdzonych 
procedur;

Uzasadnienie

A better combination of entrepreneurship and innovation culture calls for greater and 
improved interaction between research and industry. This can be taken further by promoting 
contacts between scientists and entrepreneurs in order to exchange views and practices.

Poprawka 26
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Artykuł 15

Reformy administracyjne i gospodarcze 
związane z przedsiębiorczością i 
innowacyjnością

skreślony

Działania dotyczące reform 
administracyjnych i gospodarczych 
związanych z przedsiębiorczością i 
innowacyjnością mogą obejmować:

(a) gromadzenie danych, analizę i 
monitorowanie realizacji oraz 
opracowywanie i koordynację polityk;

(b) wkład na rzecz definiowania i 
promowania strategii konkurencyjności 
związanych z sektorami przemysłowym i 
usługowym;

(c) wspieranie wzajemnej edukacji w 
administracji krajowej i regionalnej.

Uzasadnienie

Supporting economic and administrative reform is a national task and therefore comes under 
the subsidiarity rule.

Poprawka 27
Artykuł 16 ustęp 1

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 
rozwoju: przy ich zakładaniu, przy rozruchu, 
w fazie ekspansji oraz na etapie transferu 
biznesu. Instrumenty obejmują inwestycje 
realizowane przez MŚP w rozwój 
technologiczny, innowacje i transfer 
technologii.

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 
rozwoju: przy ich zakładaniu, przy rozruchu, 
w fazie ekspansji oraz na etapie transferu 
biznesu. Instrumenty obejmują inwestycje 
realizowane przez MŚP w rozwój 
technologiczny, innowacje i transfer 
technologii oraz w rozszerzenie ich 
działalności gospodarczej na zagranicę.

Uzasadnienie
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The competitiveness and innovative effort of businesses in the European single market needs 
strengthening.

Poprawka 28
Artykuł 17 ustęp 2 akapit 2

Pierwszy z nich - GIF1 – obejmuje 
inwestycje realizowane we wczesnej fazie 
rozwoju przedsiębiorstwa (faza zalążkowa i 
faza rozruchu). Skierowany jest na 
inwestycje w wyspecjalizowany kapitał 
ryzyka, taki jak finansowanie wczesnego 
stadium rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze 
zarządzane na skalę regionalną, fundusze 
przeznaczone dla określonych sektorów, 
technologie lub działania w dziedzinie badań 
i rozwoju technologii oraz fundusze 
związane z inkubatorami, które z kolei 
przekazują kapitał MŚP. Może również być 
współinwestorem w funduszach i 
instrumentach finansowych promowanych 
przez anioły biznesu.

Pierwszy z nich - GIF1 – obejmuje 
inwestycje realizowane we wczesnej fazie 
rozwoju przedsiębiorstwa (faza zalążkowa i 
faza rozruchu). Skierowany jest na 
inwestycje w wyspecjalizowany kapitał 
ryzyka, taki jak finansowanie wczesnego 
stadium rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze 
zarządzane na skalę regionalną, fundusze 
przeznaczone dla określonych sektorów,
technologie lub działania w dziedzinie badań 
i rozwoju technologii oraz fundusze 
związane z inkubatorami, które z kolei 
przekazują kapitał MŚP. GIF 1 może 
inwestować w fundusze wspierające firmy 
w zakresie kapitału założycielskiego, 
kapitału na rozruch firmy i transferu 
technologii, jeżeli są to fundusze 
finansowane wyłącznie lub w przeważającej 
części przez rządy i/lub publiczne instytucje 
(wspierające) lub jeżeli dają one 
pierwszeństwo prywatnym inwestorom 
przed inwestorami publicznymi, pod 
warunkiem, że takie fundusze/programy 
zarządzane są zgodnie z zasadami 
gospodarki rynkowej. Może również być 
współinwestorem w funduszach i 
instrumentach finansowych promowanych 
przez anioły biznesu oraz projekty 
pilotażowe w zakresie transferu technologii.

Uzasadnienie

Die ETF-Startkapitalfazilität, die der GIF 1 im Rahmen des Mehrjahresprogramms 
vorausging, wurde in den letzten Jahren sehr selten in Anspruch genommen, da es an privaten 
Kapitalgebern fehlte, die bereit waren, den erforderlichen Anteil von 50% des in den 
betreffenden Fonds investierten Kapitals zu übernehmen. Um das Funktionieren der GIF 1 zu 
gewährleisten, sollte sie für öffentliche Kapitalgeber geöffnet werden.

Die GIF 1 sollte auch im Bereich des Technologietransfers eingesetzt und ihr Schwerpunkt 
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auf Pilotprojekte gelegt werden, da die Finanzierungslücke in diesem Bereich nicht mit 
Mitteln aus dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation geschlossen 
werden kann. 

Poprawka 29
Artykuł 18 ustęp 2 akapit 2

Element pierwszy a) finansowanie długu 
przy pomocy pożyczek lub leasingu, 
zmniejsza trudności poszczególnych MŚP 
przy pozyskiwaniu funduszy, wynikające z 
ryzyka postrzeganego jako większe w 
przypadku inwestycji w działania związane 
z wiedzą, takie jak rozwój technologiczny, 
innowacje, transfer technologii oraz z braku 
wystarczającego zabezpieczenia.

Element pierwszy a) finansowanie długu 
przy pomocy pożyczek lub leasingu 
zmniejsza trudności poszczególnych MŚP 
przy pozyskiwaniu funduszy, wynikające z 
ryzyka postrzeganego jako większe w 
przypadku inwestycji w działania związane 
z wiedzą, takie jak rozwój technologiczny, 
innowacje, transfer technologii albo w 
rozszerzenie ich działalności gospodarczej 
na zagranicę oraz z braku wystarczającego 
zabezpieczenia.

Uzasadnienie

Small businesses face particular funding difficulties when they expand their business activity 
into neighbouring countries, as financial institutions scale up their risk assessment or the 
information available on the investment area is inadequate.

Poprawka 30
Artykuł 20 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Do celów ust. 1 wsparcie finansowe może 
być udzielane na rzecz partnerów 
sieciowych świadczących w szczególności 
usługi w zakresie:

2. W oparciu o wiedzę na temat rynku i 
wiedzę specjalistyczną zdobytą przez 
funkcjonujące już sieci wspierania 
przedsiębiorstw, w szczególności Euro Info 
Centres (EIC) i Innovation Relay Centres 
(IRC),apeluje się do instytucji doradczych 
zajmujących się przedsiębiorstwami do
wykonywania w ramach ścisłej współpracy 
usług, o których mowa w ust. 1, dla 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. 
Partnerzy sieciowi mogą otrzymać wsparcie 
finansowe na usługi w zakresie:
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Uzasadnienie

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Poprawka 31
Artykuł 20 ustęp 2 litera a)

(a) informacji, informacji zwrotnej, 
współpracy podmiotów gospodarczych;

(a) informacji, wsparcia, informacji 
zwrotnej, współpracy podmiotów 
gospodarczych, zgodnie z tym, co oferują
Euro Info Centres (EIC) oraz wspierania 
profesjonalnego zarządzania MŚP;

Uzasadnienie

In the light of Basel II, new rating procedures and the need for closer cooperation between 
business and the capital market, it is necessary for the management, business strategy and 
business presentation of SMEs to be placed on a more professional basis in order to improve 
access to funds. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Poprawka 32
Artykuł 20 ustęp 2 litera b)

(b) innowacji, technologii i transferu 
wiedzy;

(b) transferu w zakresie innowacji, 
technologii, wiedzy i wyników badań,
zgodnie z tym, co oferują Euro Info Centres 
(EIC);

Uzasadnienie

Knowledge of recent research results is of key importance for a business’s own innovation 
process. The network partners should participate in the dissemination and utilisation of the 
results of research. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Poprawka 33
Artykuł 20 ustęp 2 litera c)

c) zachęcające MŚP do udziału w programie 
ramowym Wspólnoty w dziedzinie badań i 

c) zachęcające MŚP do udziału w programie 
ramowym Wspólnoty w dziedzinie badań i 
rozwoju technologii oraz wspierające dostęp
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rozwoju technologii. MŚP do europejskich zamówień 
publicznych.

Uzasadnienie

Participation in public tendering procedures enables SMEs to extend their business activities.

Poprawka 34
Artykuł 20 ustęp 2 litera c a) (nowa)

ca) wiedzy specjalistycznej odpowiadającej 
rzeczywiście praktycznym potrzebom MŚP 
w zakresie przejmowania innowacyjnych 
technologii; 

Uzasadnienie

Taking innovative action often requires specialised information and knowledge which SMEs 
have difficulty accessing owing to their limited resources and lack of specialist personnel. The 
contribution of the European networks could be very important in this area.

Poprawka 35
Artykuł 20 ustęp 2 litera c b) (nowa)

cb) wiążące się z przekazywaniem MŚP 
technologii i nowych koncepcji naukowych 
i badawczych. 

Uzasadnienie

The promotion of innovative ideas from the scientific field to industry will give a greater 
impulse to innovative measures. Owing to their limited opportunities for obtaining 
information, SMEs in particular should be encouraged through the European networks to 
come into contact with new, innovative ideas in the fields of research and technology which 
they will subsequently implemement.

Poprawka 36
Artykuł 20 ustęp 3
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3. Komisja dokonuje wyboru partnerów 
sieciowych w drodze zaproszenia do 
składania wniosków w odniesieniu do 
różnych usług przedstawionych w ust. 2 lit. 
a), b) i c). W wyniku tej procedury Komisja 
może zawrzeć umowę ramową w sprawie 
partnerstwa z wybranymi partnerami 
sieciowymi, w której określone są rodzaje 
oferowanych działań, procedura 
przyznawania dotacji oraz ogólne prawa i 
obowiązki każdej ze stron. Umowa ramowa 
w sprawie partnerstwa może obejmować 
cały okres trwania programu.

3. Komisja dokonuje wyboru partnerów 
sieciowych w drodze zaproszenia do 
składania wniosków w odniesieniu do 
różnych usług przedstawionych w ust. 2 lit. 
a), b) i c). Szczególne znaczenie przywiązuje 
przy tym do odpowiedniego doświadczenia, 
jakie ubiegający się posiada w zakresie 
koncepcji i realizacji usług wspierających 
dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, 
w zakresie rozszerzenia ich działalności 
gospodarczej na zagranicę. W wyniku tej 
procedury Komisja może zawrzeć umowę 
ramową w sprawie partnerstwa z wybranymi 
partnerami sieciowymi, w której określone 
są rodzaje oferowanych działań, procedura 
przyznawania dotacji oraz ogólne prawa i 
obowiązki każdej ze stron. Umowa ramowa 
w sprawie partnerstwa może obejmować 
cały okres trwania programu.

Uzasadnienie

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Poprawka 37
Artykuł 21 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Grupa współpracujących ze sobą 
programów może się kwalifikować do 
otrzymania wsparcia ze strony Wspólnoty, 
jeżeli:

2. Wspólna realizacja wielu programów
może się kwalifikować do otrzymania 
wsparcia ze strony Wspólnoty, jeżeli:
(a) poszczególnymi programami zarządzają 
władze publiczne na szczeblu krajowym lub 
na niższych szczeblach administracji 
krajowej;

Uzasadnienie

Simpler and clearer wording.

Poprawka 38
Artykuł 21 ustęp 2 litera b)
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b) wspólnie posiadają przynajmniej trzy
państwa uczestniczące; oraz

b) uczestnicy pochodzą z przynajmniej
dwóch państw uczestniczących; oraz

Uzasadnienie

A minimum of two participating countries is sufficient to bring about the desired effect.

Poprawka 39
Artykuł 21 ustęp 3

3. W następstwie wspólnotowego 
zaproszenia do składania ofert mogą zostać 
wyselekcjonowane kwalifikujące się grupy 
programów współpracujących.

3. (skreślenie) Mogą zostać 
wyselekcjonowane kwalifikujące się grupy 
programów współpracujących.

Uzasadnienie

Simpler wording.

Poprawka 40
Artykuł 21 ustęp 4

4. Wsparcie otrzymać mogą wybrane grupy 
programów współpracujących w celu 
uzyskania wartości dodanej dla całej grupy 
lub dla jednego lub kilku działań 
szczegółowych realizowanych przez grupę, 
w celu tworzenia synergii pomiędzy 
programami współpracującymi lub dla 
zapewnienia masy krytycznej.

4. Wsparcie otrzymać mogą wybrane grupy 
programów współpracujących w celu 
uzyskania wartości dodanej dla całej grupy 
lub dla jednego lub kilku działań 
szczegółowych realizowanych przez grupę, 
w celu tworzenia synergii pomiędzy 
programami współpracującymi lub dla 
zapewnienia masy krytycznej. Przy tym 
powinna powstać widoczna wartość dodana 
dla Europejskiego Obszaru Innowacji.

Uzasadnienie

This should entail discernible added value for the European area of innovation.

Poprawka 41
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Artykuł 23 tytuł

Umowy bliźniacze między władzami 
szczebla krajowego i regionalnego

Umowy bliźniacze między organizacjami 
okołogospodarczymi szczebla krajowego i 
regionalnego

Uzasadnienie

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Poprawka 42
Artykuł 23 ustęp 1

1. W celu umożliwienia skierowanej na 
specyficzne cele współpracy 
administracyjnej, do krajowych punktów 
kontaktowych kierowane są zaproszenia do 
składania ofert, w następstwie których mogą 
być ustanawiane działania twinningowe. We 
współpracy z właściwymi władzami 
krajowymi lub regionalnymi, punkty 
kontaktowe mogą określić wiodącego 
specjalistę lub grupę specjalistów.

1. W celu umożliwienia skierowanej na 
specyficzne cele współpracy 
administracyjnej, do krajowych punktów 
kontaktowych kierowane są zaproszenia do 
składania ofert, w następstwie których mogą 
być ustanawiane działania twinningowe 
między organizacjami okołogospodarczymi. 
We współpracy z właściwymi władzami 
krajowymi lub regionalnymi, punkty 
kontaktowe mogą określić wiodącego 
specjalistę lub grupę specjalistów.

Uzasadnienie

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Poprawka 43
Artykuł 23 ustęp 2

2. Komisja dokonuje przeglądu planu 
działań opracowanego przez wiodącego 
specjalistę lub zespoły specjalistów i może 

2. Komisja dokonuje przeglądu planu 
działań opracowanego przez wiodącego 
specjalistę lub zespoły specjalistów i może 
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przyznać dotację administracji publicznej. przyznać dotację organizacjom.

Uzasadnienie

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Poprawka 44
Artykuł 23 ustęp 3

3. Działaniom bliźniaczym może 
towarzyszyć wsparcie centralne ze strony 
Komisji.

skreślony

Uzasadnienie

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Poprawka 45
Artykuł 24 część wprowadzająca

Komisja może podjąć następujące kroki: Komisja powinna regularnie podejmować
następujące kroki:

Uzasadnienie

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.

Poprawka 46
Artykuł 24 litera b a) (nowa)

ba) ocena projektu w odniesieniu do usług 
w zakresie wspierania przedsiębiorstw i 
popierania innowacji, polegająca na 
wyznaczeniu ilościowych celów i połączona 
z regularnym składaniem sprawozdania na 
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ten temat;

Uzasadnienie

The evaluation of the work of the SME support networks is important. It can be carried out by 
adopting quantitative targets which may be compared with the support services for these 
networks hitherto. These targets could be accompanied by a report evaluating the work of the 
networks and added value.

Poprawka 47
Artykuł 24 ustęp 1 a (nowy)

1a. Rezultaty zostaną opublikowane.

Uzasadnienie

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.

Poprawka 48
Artykuł 25

Program działań określa szczegółowo cele i 
priorytety, harmonogram operacyjny oraz 
zasady uczestnictwa i kryteria selekcji oraz 
oceny środków, o których mowa w art. 16 
do art. 23.

Program działań określa szczegółowo cele i 
priorytety, harmonogram operacyjny oraz 
zasady uczestnictwa i kryteria selekcji oraz 
oceny środków, o których mowa w art. 16 
do art. 23. Definicja celi i priorytetów 
wymaga takiego sformułowania, które 
będzie umożliwiało ich dostosowanie do 
rozwoju sytuacji w przyszłości oraz do 
nowych punktów ciężkości. Zasady i 
kryteria powinny być opracowywane 
wspólnie z zainteresowanymi stronami oraz 
muszą być przejrzyste, jasne i zrozumiałe 
dla wszystkich zainteresowanych.

Uzasadnienie

Only a flexible programme can ensure optimum use of the budget over the relatively long 
(seven-year) period. It must remain possible to re-allocate the financial instruments to other 
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purposes in the light of new developments. Accordingly the criteria must be comprehensible 
and transparent for all interested parties and participants. This will facilitate the submission 
of good quality applications with a chance of success, and enhance the take-up of the
instrument in question.

Poprawka 49
Artykuł 28 litera c)

c) promowanie i podnoszenie świadomości 
na temat możliwości i korzyści, jakie ICT 
oferują obywatelom i podmiotom 
gospodarczym oraz zachęcanie do debaty na 
poziomie europejskim na temat tendencji 
występujących w ICT.

(c) promowanie i podnoszenie świadomości 
na temat możliwości i korzyści, jakie ICT 
oferują obywatelom i podmiotom 
gospodarczym, zwiększanie zaufania i 
otwartości wobec nowych technologii oraz 
zachęcanie do debaty na poziomie 
europejskim na temat tendencji 
występujących w ICT.

Uzasadnienie

The objective of awareness-raising campaigns and other projects in the ICT programme 
should be to promote an open attitude on the part of citizens towards technological 
innovations. The use of new and promising procedures is often hampered by an unwarranted 
reluctance and apprehensiveness. 

Poprawka 50
Artykuł 28 litery c a) (nowa) i c b) (nowa)

ca) zmniejszanie obciążeń 
biurokratycznych poprzez promowanie 
nowoczesnych usług elektronicznych;
cb) tworzenie większej ilości zachęt 
motywujących MŚP do przyjmowania 
nowych metod pracy opartych na e-
biznesie, pod warunkiem jednoczesnego 
zapewnienia odpowiedniej infrastruktury 
dla ochrony danych przesyłanych drogą 
elektroniczną. 

Uzasadnienie

Less red tape will make procedures significantly easier for SMEs. At the same time, e-
commerce is crucial to the viability of European SMEs. However, it is essential to lay down 
high security standards for e-commerce to gain the confidence of European citizens.
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Poprawka 51
Artykuł 30

Program na rzecz wsperania polityki 
ICTmoże być realizowany za pomocą 
projektów, działań na rzecz najlepszych 
praktyk oraz sieci tematycznych, w tym 
działań na rzecz testowania i prezentowania 
na szeroką skalę innowacyjnych usług 
publicznych posiadających wymiar 
ogólnoeuropejski.

Projekty, działania na rzecz najlepszych 
praktyk oraz sieci tematyczne mają na celu 
rozwój i jak najlepsze wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiązań opartych na ICT, 
zwłaszcza w odniesieniu do usług w 
dziedzinach zainteresowania publicznego. 
Wsparcie Wspólnoty umożliwi również 
koordynację i realizację działań na rzecz 
tworzenia społeczeństwa informacyjnego w 
Państwach Członkowskich.

Program na rzecz wspierania polityki ICT 
może być realizowany za pomocą 
projektów, działań na rzecz najlepszych 
praktyk oraz sieci tematycznych, w tym 
działań na rzecz testowania i prezentowania
na szeroką skalę innowacyjnych usług 
publicznych posiadających wymiar 
ogólnoeuropejski. Dzięki europejskim 
przetargom publicznym oraz przystępnym 
dla średnich przedsiębiorstw kryteriom 
udzielania zamówień publicznych małe i 
średnie przedsiębiorstwa będą mogły brać 
udział w projektach użyteczności 
publicznej.

Projekty, działania na rzecz najlepszych 
praktyk oraz sieci tematyczne mają na celu 
rozwój i jak najlepsze wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiązań opartych na ICT, 
zwłaszcza w odniesieniu do usług w 
dziedzinach zainteresowania publicznego. 
Należy przy tym zadbać, aby usługi oparte 
na ICT rzeczywiście przyczyniały się do 
upraszczania i zwiększania wydajności 
struktur i procedur w administracji 
publicznej. Wsparcie Wspólnoty umożliwi 
również koordynację i realizację działań na 
rzecz tworzenia społeczeństwa 
informacyjnego w Państwach 
Członkowskich.

Uzasadnienie

Participation in public tendering procedures will permit SMEs to expand their business 
activities. Accordingly the tendering criteria must be such that SMEs are not de facto 
excluded by inappropriately-sized lots or excessive requirements for official certificates. As 
part of the competitiveness programme, the ICT provisions should also target small and 
medium-sized businesses.  

Services such as those in the field of eGovernment or eHealth must not merely reproduce the 
existing administrative and communication processes in electronic form, but must 
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demonstrably contribute to simplifying, speeding up and increasing the  efficiency of these 
processes.

Poprawka 52
Artykuł 31 ustęp 2 akapit 2

Wspólnota może przyznać dotację na rzecz 
budżetu projektów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), odpowiadającą maksymalnie 50% ich 
kosztów całkowitych. Organy publiczne 
mogą otrzymać zwrot na podstawie 100% 
kosztów dodatkowych.

Wspólnota może przyznać dotację na rzecz 
budżetu projektów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), odpowiadającą maksymalnie 50% ich 
kosztów całkowitych. (skreślenie)

Uzasadnienie

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest. 100 % grants create incentives to misuse public funds. Placing public-
sector bodies at an advantage is a breach of the European Union’s competition rules.

Poprawka 53
Artykuł 31 ustęp 3 akapit 2

Wkład Wspólnoty na rzecz środków 
przedstawionych w ust. 1 lit. b) jest 
ograniczony do bezpośrednich kosztów 
uznanych za niezbędne lub odpowiednie 
dla realizacji szczegółowych celów 
działania.

Wkład Wspólnoty na rzecz środków 
przedstawionych w ust. 1 lit. b) jest 
ograniczony do 50 % bezpośrednich 
kosztów uznanych za niezbędne lub 
odpowiednie dla realizacji szczegółowych 
celów działania.

Uzasadnienie

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Amendment 34).

Poprawka 54
Artykuł 31 ustęp 4 akapit 2

Wsparcie dla działań tematycznych jest 
udzielane na dodatkowe kwalifikujące się 
koszty koordynacji i realizacji sieci. Udział 
Wspolnoty może pokrywać dodatkowe 

Wsparcie dla działań tematycznych ma 
postać dotacji w wysokości do 50 %
dodatkowych kosztów kwalifikujących się,
związanych z koordynacją i realizacją sieci. 
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koszty kwalifikujące się wymienionych 
środków.

Udział Wspólnoty może pokrywać 
dodatkowe koszty kwalifikujące się 
wymienionych środków.

Uzasadnienie

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Amendment 34).

Poprawka 55
Artykuł 33 litera b)

b) spotkania ekspertów, w tym 
reprezentujących instytucje publiczne oraz 
zainteresowane strony, konferencje i inne 
wydarzenia;

b) spotkania ekspertów reprezentujących 
instytucje publiczne z przedstawicielami 
MŚP oraz innymi zainteresowanymi 
stronami, konferencje i inne wydarzenia;

Uzasadnienie

Only the active involvement of SMEs is likely to ensure that measures in the ICT domain are 
designed in a business-friendly way.

Poprawka 56
Artykuł 36

Program działań przedstawia szczegółowo 
cele i priorytety, środki niezbędne dla ich 
realizacji, harmonogramy operacyjne i 
określa kryteria oceny i selekcji środków 
wykonawczych zgodnie z celami 
przedstawionymi w art. 26.

Program działań przedstawia szczegółowo 
cele i priorytety, środki niezbędne dla ich 
realizacji, harmonogramy operacyjne i 
określa kryteria oceny i selekcji środków 
wykonawczych zgodnie z celami 
przedstawionymi w art. 26. Definicja celi i 
priorytetów wymaga takiego
sformułowania, które będzie umożliwiało 
ich dostosowanie do rozwoju sytuacji w 
przyszłości oraz do nowych punktów 
ciężkości. Zasady i kryteria powinny być 
opracowywane wspólnie z 
zainteresowanymi stronami oraz muszą być 
przejrzyste, jasne i zrozumiałe dla 
wszystkich zainteresowanych.
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Uzasadnienie

Making the best possible use of the budget funds over the relatively long period of seven years 
can be ensured only by giving the programme a flexible shape. It must remain possible to 
reallocate the financial instruments to other purposes in the event of new developments. At the 
same time the criteria must be realistic and transparent to all interested parties and 
participants. This will facilitate effective and successful applications for, and subsequent use 
of, the instrument concerned.

Poprawka 57
Rozdział III tytuł

Europejski program „Inteligentna Energia 
dla Europy” 

Program „Inteligentna Energia”

Uzasadnienie

As this is a European framework programme there is no need to add the word ‘Europe’.

Poprawka 58
Artykuł 37 ustęp 2 litera b)

b) promowanie nowych i odnawialnych 
źródeł energii i wspieranie różnorodności 
energetycznej;

(b) promowanie nowych i odnawialnych 
źródeł energii i wspieranie różnorodności 
energetycznej przy zachowaniu istniejących 
czystych źródeł energii; 

Uzasadnienie

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Poprawka 59
Artykuł 38 litera b)

b) wzmacnianie we wszystkich Państwach b) wzmacnianie we wszystkich Państwach 
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Członkowskich inwestycji w nowe i 
najbardziej skuteczne technologie w 
dziedzinie wydajności energetycznej, w 
odnawialne źródła energii oraz 
zróżnicowania energetycznego, w tym w 
transporcie, poprzez zapełnienie luki 
pomiędzy udanymi prezentacjami 
technologii innowacyjnych a ich 
rzeczywistym wprowadzeniem na rynek na 
szeroką skalę w celu wzmocnienia 
publicznych i prywatnych inwestycji, 
promowanie ważnych technologii 
strategicznych, obniżenie kosztów, 
zwiększenie doświadczenia rynkowego oraz 
przyczynienie się do zmniejszenia ryzyka 
finansowego i innych rodzajów ryzyka oraz 
barier, które hamują tego rodzaju 
inwestycje;

Członkowskich inwestycji w nowe i 
najbardziej skuteczne technologie w 
dziedzinie wydajności energetycznej, w 
odnawialne źródła energii oraz 
zróżnicowania energetycznego przy 
zachowaniu istniejących czystych źródeł 
energii, w tym w transporcie, poprzez 
zapełnienie luki pomiędzy udanymi 
prezentacjami technologii innowacyjnych a 
ich rzeczywistym wprowadzeniem na rynek 
na szeroką skalę w celu wzmocnienia 
publicznych i prywatnych inwestycji, 
promowanie ważnych technologii 
strategicznych, obniżenie kosztów, 
zwiększenie doświadczenia rynkowego oraz 
przyczynienie się do zmniejszenia ryzyka 
finansowego i innych rodzajów ryzyka oraz 
barier, które hamują tego rodzaju 
inwestycje;

Uzasadnienie

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Poprawka 60
Artykuł 40 litera a)

a) promowanie nowych i odnawialnych 
źródeł energii do celów centralnej i 
zdecentralizowanej produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie 
zróżnicowania źródeł energii, z wyjątkiem 
działań objętych art. 41;

a) promowanie nowych i odnawialnych 
źródeł energii do celów centralnej i 
zdecentralizowanej produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie 
zróżnicowania źródeł energii przy 
zachowaniu istniejących czystych źródeł 
energii, z wyjątkiem działań objętych art. 
41;

Uzasadnienie

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
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energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Poprawka 61
Artykuł 43 litera e a) (nowa)

ea) tworzenie i finansowe wpieranie 
partnerów sieciowych zajmujących się 
promowaniem innowacyjnych technologii 
w obszarze zatrudnienia, jak np. sieć 
Organizacji na rzecz Promowania 
Technologii Energetycznych (OPET), oraz 
informowanie o korzyściach tychże 
technologii.

Uzasadnienie

The operation of appropriately organised networks will facilitate and make more effective the 
exchange of best practices and the dissemination of know-how relating to new, viable sources 
of energy.

Poprawka 62
Artykuł 45

Program działań określa zasady w 
odniesieniu do każdego działania 
szczegółowego oraz środki służące realizacji 
celów przedstawionych w art. 37, 
uzgodnienia dotyczące realizacji, jak 
również uzgodnienia dotyczące 
finansowania oraz zasady uczestnictwa. 
Określa on kryteria wyboru, będące 
odzwierciedleniem celów programu 
„Inteligentna Energia dla Europy” i 
ustanawia orientacyjny harmonogram 
realizacji programu działań, w szczególności 
pod względem treści zaproszenia do 
składania wniosków.

Program działań określa zasady w 
odniesieniu do każdego działania 
szczegółowego oraz środki służące realizacji 
celów przedstawionych w art. 37, 
uzgodnienia dotyczące realizacji, jak 
również uzgodnienia dotyczące 
finansowania oraz zasady uczestnictwa. 
Określa on kryteria wyboru, będące 
odzwierciedleniem celów programu 
„Inteligentna Energia” i ustanawia 
orientacyjny harmonogram realizacji 
programu działań, w szczególności pod 
względem treści zaproszenia do składania 
wniosków. Zasady i kryteria powinny być 
opracowywane wspólnie z 
zainteresowanymi stronami i muszą być 
przejrzyste, jasne i zrozumiałe dla 
wszystkich zainteresowanych.
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Uzasadnienie

Clear and transparent rules, measures and criteria will facilitate the submission of good-
quality and promising proposals by those concerned.

Poprawka 63
Załącznik II ustęp 2.C. GIF 1

GIF 1 inwestuje w fundusze pośredniczące 
kapitału ryzyka inwestując w MŚP istniejące 
na rynku najdłużej od 10 lat, zaczynając jak 
zwykle od etapu poprzedzającego A 
(zakładanie) oraz A (wczesna faza) i 
zapewniając, gdzie stosowne, inwestycje 
kontynuacyjne (follow-on investment). 
Maksymalna łączna inwestycja w 
pośredniczący fundusz kapitału ryzyka 
wynosi 25 % całkowitego kapitału 
posiadanego przez dany fundusz lub 
maksymalnie 50 % w przypadku nowych 
funduszy, które prawdopodobnie odegrają 
wyjątkowo znaczącą rolę w rozwoju rynków 
kapitału ryzyka dla konkretnej technologii 
lub w konkretnym regionie, jak również 
narzędzia inwestowania aniołów biznesu. 
Maksymalna łączna inwestycja w 
pośredniczący fundusz kapitału ryzyka 
wynosi 50 % w przypadkach, gdy 
inwestycje funduszu koncentrują się na MŚP 
aktywnych w zakresie innowacji
ekologicznych. Inwestorzy działający w 
warunkach odpowiadających normalnym 
warunkom rynkowym (zgodnie z „zasadą 
inwestora rynkowego”) zapewniają 
przynajmniej 50 % kapitału 
zainwestowanego w jakikolwiek fundusz, 
bez względu na charakter prawny i strukturę 
własnościową inwestorów zapewniających 
tę część kapitału. Zobowiązanie w ramach 
jednego funduszu nie może przekroczyć 30 
mln EUR. GIF1 może współinwestować za 
pomocą środków własnych EFI oraz 
środków przyznanych w ramach mandatu 
EBI lub środków zarządzanych przez EFI.

GIF 1 inwestuje w fundusze pośredniczące 
kapitału ryzyka inwestując w MŚP istniejące 
na rynku najdłużej od 10 lat, zaczynając jak 
zwykle od etapu poprzedzającego A 
(zakładanie) oraz A (wczesna faza) i 
zapewniając, gdzie stosowne, inwestycje 
kontynuacyjne (follow-on investment). 
Maksymalna łączna inwestycja w 
pośredniczący fundusz kapitału ryzyka 
wynosi 25 % całkowitego kapitału 
posiadanego przez dany fundusz lub 
maksymalnie 50 % w przypadku nowych 
funduszy, które prawdopodobnie odegrają 
wyjątkowo znaczącą rolę w rozwoju rynków 
kapitału ryzyka dla konkretnej technologii 
lub w konkretnym regionie, jak również 
narzędzia inwestowania aniołów biznesu. 
Maksymalna łączna inwestycja w 
pośredniczący fundusz kapitału ryzyka 
wynosi 50 % w przypadkach, gdy 
inwestycje funduszu koncentrują się na MŚP 
aktywnych w zakresie innowacji 
ekologicznych. Inwestorzy działający w 
warunkach odpowiadających normalnym 
warunkom rynkowym (zgodnie z „zasadą 
inwestora rynkowego”) zapewniają 
przynajmniej 50 % kapitału 
zainwestowanego w jakikolwiek fundusz, 
bez względu na charakter prawny i strukturę 
własnościową inwestorów zapewniających 
tę część kapitału. Docelowo planuje się przy 
tym możliwie duże włączenie prywatnych 
inwestorów. Zobowiązanie w ramach 
jednego funduszu nie może przekroczyć 30 
mln EUR. GIF1 może współinwestować za 
pomocą środków własnych EFI oraz 
środków przyznanych w ramach mandatu 
EBI lub środków zarządzanych przez EFI.
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Uzasadnienie

Under MAP the use of the ETF Start-up Scheme, the forerunner to GIF1, proved 
unsatisfactory. The reason was a shortage of private investors, who have to provide the 
required 50 % of the capital. Consequently under CIP, unlike under MAP, opening up to 
public investors – as the Commission wording here proposes – should be trialled with the 
involvement of as many private investors as possible, so as to achieve better use of GIF1. 

Poprawka 64
Załącznik II ustęp 3.C. akapit 2

Dopuszcza się finansowanie mające na celu 
nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych, w tym działania innowacyjne, 
rozwój technologiczny oraz nabycie licencji.

Dopuszcza się finansowanie mające na celu 
nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych, w tym działania innowacyjne, 
rozwój technologiczny, podjęcie 
działalności gospodarczej za granicą oraz 
nabycie licencji.

Uzasadnienie

The aim of internationalising small businesses should also be an explicit aim of the financial 
instruments. In business practice the funding of SMEs’ cross-border investment projects is 
often made difficult as specific additional risks of operating abroad cannot be shared by 
SMEs.  Internationalising small businesses is a quintessentially EU task because of its cross-
border nature and as such should also be promoted financially – and not just by providing 
advisory services.

Poprawka 65
Załącznik III litera a) tytuł

a) Usługi w zakresie informowania, 
reagowania i współpracy

a) Usługi w zakresie informowania, 
reagowania i współpracy (usługi oferowane 
dotąd przez Euro Info Centres - EIC)

Poprawka 66
Załącznik III litera a) tiret 7 a (nowe)

- wpieranie MŚP w dostępie do zleceń 
rozpisywanych w ramach europejskich 
przetargów publicznych.
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Uzasadnienie

Supporting small businesses with access to public tender contracts in Europe opens up 
additional business opportunities for companies and promotes competition and use of the 
European single market.

Poprawka 67
Załącznik III litera c tiret 2

- pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb w 
zakresie BRT oraz w znalezieniu 
partnerów mających podobne potrzeby w 
tym zakresie;

- pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb w 
zakresie BRT oraz w znalezieniu partnerów 
mających podobne potrzeby w tym zakresie, 
a także w ustalaniu / znalezieniu 
usługodawców w zakresie BRT;

Uzasadnienie

SMEs also need contractual assistance when seeking RTD service providers.
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