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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych,
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013)
(COM2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM2005)0121)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 156, 157 ust. 3 i 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0098/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Budżetowej 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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 

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 stabilnym wzroście 
gospodarczym oraz charakteryzującego się 
wysoce konkurencyjną gospodarką 

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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rynkową o wysokim poziomie ochrony 
oraz poprawy jakości środowiska.

rynkową o odpowiednim poziomie 
ochrony oraz wysokiej jakości środowiska, 
w oparciu o koncepcję zrównoważonego 
rozwoju. Szczególny nacisk kładzie się 
przy tym na wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw i innowacyjne wdrażanie 
niewykorzystywanych dotąd w gospodarce 
wyników prac badawczych.

Uzasadnienie

W czasach, kiedy Europa przechodzi kryzys wzrostu, stabilny wzrost musi stanowić cel 
wszelkich starań. Określenia jak „wysoki” i „poprawa” kwestionują fakt, że Europa 
osiągnęła już wiele w zakresie poziomu ochrony i jakości środowiska.

Poprawka 2
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, zdecydowanie 
wspiera jednak innowacyjne wdrażanie 
wyników prac badawczych i rozwojowych 
w ramach przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 
166 Traktatu wspierany jest także obszar 
pośredni pomiędzy badaniami a 
zastosowaniem (tak zwana Pre-Seed-
Phase).

Uzasadnienie
Wdrażanie wyników prac badawczych i rozwojowych do procesów produkcyjnych i 
produktów gotowych do wejścia na rynek jest rozstrzygające dla wykorzystania potencjału 
innowacji. Szczególne znaczenie ma zamknięcie luki pomiędzy badaniami i innowacją, 
dlatego ważne jest takie sformułowanie zdolności do wsparcia, aby nie mogły powstawać 
techniczne luki pomiędzy programami wsparcia.

Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp 1

1. Program ramowy ma następujące cele: 1. Program ramowy ma następujące cele 
nadrzędne:

(a) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 

(a) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
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średnich przedsiębiorstw (MŚP); średnich przedsiębiorstw (MŚP);
(b) promowanie innowacji, w tym 
innowacji ekologicznych;

(b) promowanie innowacji, w tym 
innowacji ekologicznych;

Wynikają z tego następujące cele 
podrzędne, które mają pomóc w 
osiągnięciu wyżej wymienionych celów:

(c) przyśpieszenie tworzenia 
konkurencyjnego, innowacyjnego 
społeczeństwa informacyjnego o 
charakterze integrującym;

(a) przyśpieszenie tworzenia 
konkurencyjnego, innowacyjnego
społeczeństwa informacyjnego o 
charakterze integrującym;

(d) promowanie wydajności energetycznej 
oraz odnawialnych źródeł energii we 
wszystkich sektorach, w tym również w 
sektorze transportu.

(b) promowanie wydajności energetycznej 
oraz odnawialnych źródeł energii we 
wszystkich sektorach, w tym również w 
sektorze transportu.

Uzasadnienie

Konkurencyjność i innowacyjność stanowią główne cele programu ramowego. Wykształcenie 
społeczeństwa informacyjnego i odpowiedzialne obchodzenie się z energią muszą się do tego 
przyczyniać w sposób oczywisty i są niezbędne, jednak nie stanowią celu samego w sobie w 
ramach niniejszego programu.

Poprawka 4
Artykuł 4 litera d)

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

(d) innych krajów trzecich, o ile pozwalają 
na to umowy i o ile wynika z tego wartość 
dodana dla konkurencyjności UE.

Uzasadnienie

Wprowadzenie programu ramowego w krajach trzecich może także stanowić szansę, nie 
powinno więc być wykluczane, musi się jednak opierać na europejskiej wartości dodanej.

Poprawka 5
Artykuł 5 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

Komisja powiadomi Parlament Europejski 
niezwłocznie i w szczegółowy sposób o 
tych programach działań.
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Uzasadnienie

Należy wzmocnić zwiększyć obowiązki dotyczące składania sprawozdań Parlamentowi 
Europejskiemu.

Poprawka 6
Artykuł 6 tytuł

Rodzaje środków wykonawczych Wspólne środki wykonawcze

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że wszystkie narzędzia zawarte w CIP mogą być wykorzystywane 
wspólnie przez wszystkie części programu.

Poprawka 7
Artykuł 6 ustęp 1

1. Środkami służącymi do realizacji 
programów działań są w szczególności:

1. Narzędzia przedstawione każdorazowo 
w sekcji „Realizacja” poniższych 
rozdziałów I, II i III stanowią składnik 
zestawu narzędzi programu ramowego. 
Mogą one być wykorzystywane także do 
osiągnięcia celów innych części 
programu.

(a) instrumenty finansowe Wspólnoty dla 
MŚP;
(b) sieci łączące różne zainteresowane 
podmioty;
(c) projekty pilotażowe, powielanie 
rynkowe, projekty i inne środki w celu 
wspierania popytu na innowacje;
(d) analizy działalności, współpraca i 
koordynacja działań z krajami 
uczestniczącymi;
(e) wspólne użytkowanie informacji i 
podnoszenie świadomości;
(f) wspieranie wspólnych działań 
podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie lub regiony;
(g) zamówienia publiczne w oparciu o 
specyfikacje techniczne opracowane we 
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współpracy z Państwami Członkowskimi;
(h) umowy bliźniacze pomiędzy władzami 
krajowymi i regionalnymi.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie było konieczne. Wymienienie wspólnych instrumentów nie jest już więc 
konieczne.

Poprawka 8
Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy)

Komisja minimalizuje w największym 
stopniu nakłady na usługi wymienione w 
niniejszym artykule, aby jak największa 
część środków przypadła faktycznym 
przedstawicielom konkurencyjności i 
innowacji.

Uzasadnienie

Komisja musi mieć do dyspozycji odpowiednią kwotę na wsparcie techniczne, jednak w 
stosownej wysokości.

Poprawka 9
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 wynikach ocen 
śródokresowych i końcowych programu 
ramowego oraz wchodzących w jego skład 
programów szczegółowych.

Uzasadnienie

O stopniu ważności poszczególnych wyników decydują samodzielnie zainteresowane 
instytucje.

Poprawka 10
Artykuł 9 a (nowy)
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Artykuł 9 a
Procedura składania wniosków

1. Komisja Europejska opracuje prostą i
niezbiurokratyzowaną procedurę 
składania wniosków, która umożliwi 
zainteresowanym podmiotom sprawdzenie 
w pierwszym, nie dłuższym niż 
dwustronicowym standardowym wniosku 
stopnia kwalifikacji projektu do uzyskania 
wsparcia przed złożeniem szczegółowej 
dokumentacji do wniosku.(Procedura jest 
zwana dalej „uproszczoną procedurą 
składania wniosków”) 

2. Termin zajęcia stanowiska przez 
Komisję w ramach uproszczonej 
procedury składania wniosków będzie 
wynosił sześć tygodni 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 szczegółowych i pełnych 
wniosków, który umożliwia w
szczególności małym i średnim
przedsiębiorstwom 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 zawsze wtedy, gdy 
środki wsparcia przyznawane są 
bezpośrednio przez Komisję. Nie stosuje 
się to do narzędzi finansowania 
określonych w art. 16, 17 i 18.
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Uzasadnienie

Procedura składania wniosków dla przedsiębiorstw musi być skonstruowana w prosty sposób, 
tak aby nie sprawiała większych trudności, które mogłyby ewentualnie mieć negatywny wpływ 
na korzystanie ze wsparcia dla innowacji. Uproszczona procedura ma sens przede wszystkim 
dla MŚP, ponieważ unika się niepotrzebnych opracowań w przypadku, gdyby nie doszło do 
przyznania wsparcia dla projektu.

Poprawka 11
Artykuł 10 ustęp 2 litera b)

(b) kształtowania otoczenia przyjaznego 
dla współpracy MŚP;

(b) kształtowania otoczenia przyjaznego 
dla współpracy MŚP, w szczególności w
zakresie współpracy transgranicznej;

Uzasadnienie

Należy zacieśnić współpracę transgraniczną w zakresie MŚP.

Poprawka 12
Artykuł 10 ustęp 2 litera e)

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

(e) reform administracyjnych i 
gospodarczych związanych z 
przedsiębiorczością i innowacyjnością, w 
szczególności w celu likwidowania 
przeszkód biurokratycznych dla MŚP.

Uzasadnienie

Likwidowanie biurokracji ma decydujące znaczenie dla konkurencyjności.

Poprawka 13
Artykuł 11, wprowadzenie

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 umiędzynarodowienie 
ich działalności mogą obejmować:
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Uzasadnienie

Cel wspierania umiędzynarodowienia MŚP powinien także stanowić wyraźny cel narzędzi 
finansowych. W praktyce finansowanie transgranicznych projektów inwestycyjnych jest często 
utrudnione, ponieważ niemożliwe jest dzielenie specyficznych ryzyk dodatkowych związanych 
z działalnością zagraniczną. Umiędzynarodowienie MŚP stanowi z powodu swojego 
transgranicznego charakteru zadanie UE i powinno być także wspierane finansowo, a nie 
tylko za pomocą doradztwa.

Poprawka 14
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.

Uzasadnienie

Nie należy wspierać doradztwa i firm konsultingowych, lecz firmy nastawione na innowacje.

Poprawka 15
Artykuł 15, wprowadzenie

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

Działania dotyczące reform 
administracyjnych i gospodarczych 
związanych z przedsiębiorczością i 
innowacyjnością muszą wpływać na 
likwidację biurokracji i poprawienie 
struktur dla MŚP. Jeżeli ten warunek 
zostanie spełniony, można uwzględnić 
także następujące środki:

Uzasadnienie

Wspieranie reform gospodarczych i administracyjnych musi zawsze służyć poprawie 
konkurencyjności.

Poprawka 16
Artykuł 16 ustęp 1

1. Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 

Wspólnotowe instrumenty finansowe 
stosuje się w celu ułatwienia MŚP dostępu 
do funduszy w niektórych fazach ich cyklu 
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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.

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

Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw na europejskim rynku wewnętrznym 
ulegają wzmocnieniu.

Poprawka 17
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. 
Może on inwestować w fundusze transferu
w fazie zalążkowej i fazie rozruchu, które 
są finansowane wyłącznie/głównie z 
funduszy instytucji rządowych i/lub 
(zajmujących się promocją) instytucji 
publicznych lub w fundusze, które dają 
inwestorom prywatnym pierwszeństwo 
przed inwestorami publicznymi, jeśli 
fundusze te działają zgodnie z zasadami 
rynkowymi. Może również być 
współinwestorem w funduszach i 
instrumentach finansowych promowanych 
przez anioły biznesu oraz projekty 
pilotażowe w zakresie transferu 
technologii.
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Uzasadnienie

Wykorzystanie środków z planu uruchamiania Europejskiego Systemu Technologii (ETF), 
poprzednika GIF 1 w ramach MAP, było w przeszłości bardzo niskie, co było spowodowane 
brakiem inwestorów, którzy mogli zgromadzić 50 % kapitału zainwestowanego we właściwy 
fundusz. Dlatego aby GIF1 mógł tym razem funkcjonować, powinien być również otwarty dla 
inwestorów publicznych.

GIF1powinien również funkcjonować w ramach transferu technologii i koncentrować się 
głównie na projektach pilotażowych, ponieważ istniejącej luki finansowej nie da się zamknąć 
w ramach budżetu CIP.

Poprawka 18
Artykuł 17 ustęp 2 a (nowy)

2a. GIF 1 a wraz z nim przyznawanie 
kapitału ryzyka w fazie zalążkowej i fazie 
rozruchu mają pierwszeństwo przy 
planowaniu funduszy.

Uzasadnienie

Zwłaszcza w zakresie przyznawania kapitału ryzyka UE ma wiele do nadrobienia, 
jednocześnie należy tu spodziewać się silnego efektu dźwigni.

Poprawka 19
Artykuł 18 ustęp 2 element czwarty (d)

Element czwarty, (d) sekurytyzacja portfeli 
dłużnych MŚP pozwoli na pozyskanie 
dodatkowych środków na pokrycie długu 
dla MŚP zgodnie z właściwymi 
uzgodnieniami dotyczącymi podziału 
ryzyka z odnośnymi instytucjami. 
Wsparcie dla wymienionych transakcji 
zależy od tego, czy instytucja zobowiąże 
się przeznaczyć znaczną część uzyskanej 
płynności pozyskanego kapitału na 
pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym 
okresie.

Element czwarty, (d) sekurytyzacja portfeli 
dłużnych MŚP pozwoli na pozyskanie 
dodatkowych środków na pokrycie długu 
dla MŚP zgodnie z właściwymi 
uzgodnieniami dotyczącymi podziału 
ryzyka z odnośnymi instytucjami. 
Wsparcie dla wymienionych transakcji 
zależy od tego, czy instytucja zobowiąże 
się przeznaczyć znaczną część uzyskanej 
płynności pozyskanego kapitału na 
pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym 
okresie. Wysokość ponownych pożyczek 
zależy od wysokości gwarantowanego 
ryzyka portfela i jest ustalana odrębnie z 
każdą instytucją udzielającą kredytu wraz 
z okresem.
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Uzasadnienie

Wsparcie sekurytyzacji za pomocą środków publicznych służy podwyższeniu przyznawanych 
pożyczek dla MŚP. Instytucje udzielające pożyczek będą częściowo wykorzystywać uzyskaną 
płynność kapitałową na ponowne przyznawanie pożyczek dla MŚP. Rozsądną wielkość 
odniesienia mogłoby stanowić ryzyko portfela, przejmowane poprzez gwarancję danej 
transzy. Dokładna wysokość i okres powinny być określane dla każdej instytucji udzielającej 
pożyczek odpowiednio do sytuacji i aktualnego popytu na pożyczki.

Poprawka 20
Artykuł 18 ustęp 2 a (nowy)

2a. Udzielanie małych pożyczek i 
mikrokredytów zgodnie z ust. 2 element 
drugi b) ma pierwszeństwo w 
wykorzystaniu instrumentów kredytowych 
SMEG.

Uzasadnienie

Zwłaszcza w zakresie udzielania małych pożyczek i mikrokredytów istnieje bardzo skuteczny 
efekt dźwigni, który należy wykorzystać.

Poprawka 21
Artykuł 19 ustęp 1 akapit 2 litera a)

(a) poprawa specjalistycznej wiedzy o 
funduszach inwestujących w innowacyjne 
MŚP lub MŚP wykazujących znaczny 
potencjał wzrostu w zakresie inwestycji i 
technologii;

(a) poprawa specjalistycznej wiedzy o 
funduszach lub bankach inwestujących w 
innowacyjne MŚP lub MŚP wykazujących 
znaczny potencjał wzrostu w zakresie 
inwestycji i technologii;

Uzasadnienie

Tam, gdzie systemy bankowe nie są jeszcze tak dobrze rozwinięte, konieczne jest także
uwzględnienie banków, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w zakresie takich funduszy.

Poprawka 22
Artykuł 20 ustęp 2 akapit 1

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

2. Do celów ust. 1 wsparcie finansowe 
może być udzielane na rzecz partnerów 
sieciowych świadczących w szczególności 
usługi w zakresie:
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(-a) ustanowienia One-Stop-Shops dla 
całego programu ramowego, gdzie 
zainteresowani i potencjalni 
wnioskodawcy będą mogli otrzymać 
obszerną pomoc dotyczącą możliwości 
wsparcia za pomocą programu ramowego 
i zostać poinformowani o innych 
możliwościach wsparcia i odpowiednich 
partnerach kontaktowych. W tym celu 
należy przyznać większość wsparcia 
finansowego przewidywanego przez ten 
artykuł na działania.

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

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

(b) innowacji, technologii i transferu 
wiedzy;

(b) innowacji, technologii i transferu 
wiedzy;

(c) zachęcające MŚP do udziału w 
programie ramowym Wspólnoty w 
dziedzinie badań i rozwoju technologii.

(c) zachęcające MŚP do udziału w 
programie ramowym Wspólnoty w 
dziedzinie badań i rozwoju technologii;
(ca) usług w zakresie współpracy, których 
przedmiotem jest poprawa wsparcia 
konkurencyjności i innowacji MŚP 
poprzez wymianę instytucji wsparcia.

Uzasadnienie

MŚP i inni wnioskodawcy muszą mieć możliwość otrzymywania wszelkich informacji 
dotyczących programu ramowego z jednego źródła.

Współpraca pomiędzy instytucjami wspierającymi jest decydująca dla efektów synergii 
dotyczących innowacji i konkurencyjności MŚP.

Poprawka 23
Artykuł 20 ustęp 3

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 

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) oraz ca). Szczególną wagę 
przykłada się przy tym do odpowiedniego 
doświadczenia ubiegającego się 
dotyczącego koncepcji i realizacji usług 
wspierających dla przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, w zakresie 
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obowiązki każdej ze stron. Umowa 
ramowa w sprawie partnerstwa może 
obejmować cały okres trwania programu.

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

Należy wykorzystać istniejące doświadczenia.

Poprawka 24
Artykuł 20 a (nowy)

Artykuł 20 a
Jakość sieci

W celu zapewnienia jakości sieci Komisja 
określa ścisłe warunki tworzenia sieci. 
Szczególny nacisk kładzie się w tym 
przypadku na jakość doradztwa.

Uzasadnienie

Środek mający na celu zapewnienie jakości jest istotny. Jakość doradztwa istniejących 
europejskich ośrodków informacyjnych (Euro Info Centres -EIC) lub ośrodków przekazu 
innowacji (Innovation Relay Centres - IRC) musi zostać wyraźnie przekroczona.

Poprawka 25
Artykuł 21 ustęp 2

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; oraz

(a) poszczególnymi programami zarządzają 
władze publiczne na szczeblu krajowym 
lub na niższych szczeblach administracji 
krajowej.

(b) wspólnie posiadają przynajmniej trzy (b) Podmioty pochodzą z przynajmniej
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państwa uczestniczące; oraz dwóch państw uczestniczących.
(c) są koordynowane lub wspólnie 
zarządzane.

(c) Programy są koordynowane lub 
wspólnie zarządzane.

Uzasadnienie

Uproszczone i jaśniejsze sformułowanie. Należy uprościć dostęp do środków wsparcia.

Poprawka 26
Artykuł 23 tytuł

Umowy bliźniacze między władzami 
szczebla krajowego i regionalnego

Umowy bliźniacze między władzami lub
organizacjami niepaństwowymi
szczebla krajowego i regionalnego

Uzasadnienie

Należy uwzględnić współpracę przedsiębiorstw oraz ich organizacji.

Poprawka 27
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 także pomiędzy
organizacjami niepaństwowymi. We 
współpracy z właściwymi władzami 
krajowymi lub regionalnymi, punkty 
kontaktowe mogą określić wiodącego 
specjalistę lub grupę specjalistów.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić współpracę przedsiębiorstw oraz ich organizacji.

Poprawka 28
Artykuł 23 ustęp 2

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

działań opracowanego przez wiodącego 
specjalistę lub zespoły specjalistów i może 
przyznać dotację administracji publicznej 
lub organizacjom niepaństwowym.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić współpracę przedsiębiorstw oraz ich organizacji.

Poprawka 29
Artykuł 23 ustęp 3

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

3. Władze lub organizacje niepaństwowe 
otrzymujące wsparcie finansowe 
zobowiązane są dążyć do likwidacji 
biurokracji i tworzenia lepszych 
warunków dla MŚP. Władze lub 
organizacje niepaństwowe muszą wykazać 
we wniosku, w jaki sposób chcą się 
przyczynić do realizacji tego celu.

Uzasadnienie

Celem jest wspieranie innowacji w sektorze przedsiębiorczości, więc środki należy ograniczyć 
właśnie do tego. Współpraca przedsiębiorstw i ich organizacji może się przyczynić do 
wsparcia tego celu.

Istotne jest wyraźne przedstawienie celów programu władzom i organizacjom.

Poprawka 30
Artykuł 24 ustęp 1

Komisja może podjąć następujące kroki: Komisja regularnie podejmuje następujące 
kroki:

Uzasadnienie

Dzięki temu zapewnia się kontrolę programu i bieżące informowanie na temat jego realizacji 
i skuteczności.

Poprawka 31
Artykuł 24 litera b)

(b) przygotowanie ocen wpływu środków (b) przygotowanie ocen wpływu środków 
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wspólnotowych o szczególnym znaczeniu 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw;

wspólnotowych o szczególnym znaczeniu 
dla konkurencyjności przedsiębiorstw.
Rezultaty zostaną opublikowane;

Uzasadnienie

Dzięki temu zapewnia się kontrolę programu i bieżące informowanie na temat jego realizacji 
i skuteczności.

Poprawka 32
Artykuł 25 ustęp 1a (nowy)

Definicja celów i priorytetów musi być tak 
sformułowana, aby pozostała możliwość 
dostosowania do przyszłych kierunków 
rozwoju i określanych na nowo punktów 
ciężkości. Zasady i kryteria opracowywane 
są wspólnie z zainteresowanymi kręgami i 
muszą być przejrzyste, zrozumiałe i 
wykonalne dla wszystkich uczestniczących 
podmiotów.

Uzasadnienie

Tylko elastyczne ukształtowanie programu gwarantuje możliwie najlepsze wykorzystanie 
środków budżetowych w stosunkowo długim okresie siedmiu lat. Musi istnieć możliwość 
przekwalifikowania narzędzi finansowych na inne cele w kontekście nowych kierunków 
rozwoju. Jednocześnie kryteria muszą być realistyczne i przejrzyste dla wszystkich 
zainteresowanych i uczestniczących podmiotów. Ułatwi to prawidłowe i skuteczne składanie 
wniosków i wykorzystanie odnośnych narzędzi.

Poprawka 33
Artykuł 26 ustęp 3

3. Działania, o których mowa w ust. 2, są 
realizowane ze szczególnym naciskiem na
promowanie i podnoszenie świadomości na 
temat możliwości i korzyści, jakie 
technologie informacyjne i komunikacyjne 
oferują obywatelom i przedsiębiorstwom.

3. Działania, o których mowa w ust. 2, 
powinny w mniejszym stopniu obejmować
promowanie i podnoszenie świadomości na 
temat możliwości i korzyści, jakie 
technologie informacyjne i komunikacyjne 
oferują obywatelom i przedsiębiorstwom, 
zaś większa ich część powinna służyć 
bezpośrednio innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP.
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Uzasadnienie

Właściwa poprawa innowacyjności ma pierwszeństwo przed podnoszeniem świadomości.

Poprawka 34
Artykuł 30 ustęp 2 a (nowy)

Niniejsza część programu powinna służyć 
przede wszystkim wzmacnianiu 
konkurencyjności i innowacyjności MŚP. 
Bezpośrednio na nie przeznaczona jest 
większość środków programu ICT.

Uzasadnienie

MŚP odpowiadają za rozwój konkurencyjności i innowacji. Dlatego głównie one powinny 
zostać obarczone realizacją programu.

Poprawka 35
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.

Uzasadnienie

Jednakowe traktowanie wszystkich dotacji w wysokości 50% wspiera zainteresowanie 
odpowiednią realizacją programu. Stuprocentowe dotacje tworzą bodźce do nadużywania 
publicznych środków.

Poprawka 36
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.
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Uzasadnienie

Jednakowe traktowanie wszystkich dotacji w wysokości 50% wspiera zainteresowanie 
odpowiednią realizacją programu.

Poprawka 37
Artykuł 33, wprowadzenie

W celu wspierania analiz polityki, rozwoju 
i koordynacji z państwami uczestniczącymi 
są podejmowane następujące działania:

W celu wspierania analiz polityki, rozwoju 
i koordynacji z państwami uczestniczącymi 
są podejmowane następujące działania, o 
ile można stwierdzić bezpośrednią korzyść 
dla konkurencyjności i innowacyjności 
MŚP:

Uzasadnienie

CIP powinien służyć głównie poprawie konkurencyjności i innowacyjności MŚP.

Poprawka 38
Artykuł 34 ustęp 1, wprowadzenie

1. Dla celów wspierania realizacji 
programu lub przygotowania przyszłych 
działań są podejmowane następujące 
czynności:

1. Dla celów wspierania realizacji 
programu lub przygotowania przyszłych 
działań są podejmowane następujące 
czynności, o ile można stwierdzić 
bezpośrednią korzyść dla 
konkurencyjności i innowacyjności MŚP:

Uzasadnienie

CIP powinien służyć głównie poprawie konkurencyjności i innowacyjności MŚP.

Poprawka 39
Artykuł 36 ustęp 1 a (nowy)

Definicja celów i priorytetów musi być tak 
sformułowana, aby pozostała możliwość 
dostosowania do przyszłych kierunków 
rozwoju i określanych na nowo punktów 
ciężkości. Zasady i kryteria opracowywane 
są wspólnie z zainteresowanymi kręgami i 
muszą być przejrzyste, zrozumiałe i 
wykonalne dla wszystkich uczestniczących 



PR\586132PL.doc 23/29 PE 364.805v01-00

PL

podmiotów.

Poprawka 40
Rozdział III tytuł

Europejski program „Inteligentna Energia 
dla Europy”

Europejski program „Inteligentna Energia i 
Technologia dla Europy”

Uzasadnienie

Zmiana tytułu zwraca uwagę na znaczenie technologii dla celów programu.

Poprawka 41
Artykuł 37 ustęp 2 litera b)

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

(b) promowanie nowych, odnawialnych i 
istniejących źródeł energii i wspieranie 
różnorodności energetycznej. Promowanie 
istniejących źródeł energii odbywa się 
tylko wtedy, gdy wynika z tego działanie 
na korzyść poprawy jakości środowiska 
lub wydajności ich wykorzystania;

Uzasadnienie

Nieuwzględnienie wszystkich istniejących źródeł energii odbiera szansę uzyskania wydajności 
lub korzyści dla środowiska.

Poprawka 42
Artykuł 38 litera b)

(b) wzmacnianie we wszystkich Państwach 
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 

(b) wzmacnianie we wszystkich Państwach 
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 
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strategicznych, obniżenie kosztów, 
zwiększenie doświadczenia rynkowego 
oraz przyczynienie się do zmniejszenia 
ryzyka finansowego i innych rodzajów 
ryzyka oraz barier, które hamują tego 
rodzaju inwestycje;

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

Zróżnicowanie energetyczne zmniejsza zależność od jednego źródła energii. Przy wyborze 
poszczególnych składników mieszanki energii należy jednak uwzględnić źródła energii, które 
już przyczyniają się do realizacji celów z Kioto i zapewniają zaopatrzenie w energię w 
przypadku braku zaopatrzenia z odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 43
Artykuł 39 litera b)

(b) wsparcie dla opracowywania środków 
legislacyjnych i ich stosowania.

(b) wsparcie dla opracowywania środków 
legislacyjnych i ich stosowania, jeżeli służą 
one wzrostowi konkurencyjności lub 
wspieraniu innowacji i nie stanowią 
nowych przeszkód dla przedsiębiorstw 
sektora energetycznego.

Uzasadnienie

Wsparcie w zakresie ustawodawczym musi być podporządkowane ogólnym celom CIP.

Poprawka 44
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

Zróżnicowanie energetyczne zmniejsza zależność od jednego źródła energii. Przy wyborze 
poszczególnych składników mieszanki energii należy jednak uwzględnić źródła energii, które 
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już przyczyniają się do realizacji celów z Kioto i zapewniają zaopatrzenie w energię w 
przypadku braku zaopatrzenia z odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 45
Artykuł 40 litera b)

(b) włączanie nowych i odnawialnych 
źródeł energii do środowiska lokalnego 
oraz systemów energetycznych;

(b) włączanie nowych, odnawialnych i 
istniejących już źródeł energii do 
środowiska lokalnego oraz systemów 
energetycznych;

Uzasadnienie

Przy wyborze poszczególnych składników kombinacji źródeł energii należy jednak uwzględnić 
źródła energii, które już przyczyniają się do realizacji celów z Kioto i zapewniają 
zaopatrzenie w energię w przypadku braku zaopatrzenia z odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 46
Artykuł 45 ustęp 1 a (nowy)

Zasady i kryteria opracowywane są 
wspólnie z zainteresowanymi kręgami i 
muszą być przejrzyste, zrozumiałe i 
wykonalne dla wszystkich uczestniczących 
podmiotów.

Uzasadnienie

Zrozumiałe i przejrzyste zasady, przepisy i kryteria ułatwiają składanie dobrych jakościowo i 
gwarantujących sukces ofert przez zainteresowanych.

Poprawka 47
Artykuł 46 a (nowy)

Artykuł 46 a
Zarządzanie strategiczne programem 

ramowym
Komisja i wymieniony w art. 46 Komitet 
EIPC przejmują strategiczne zarządzanie 
programem ramowym. Zadanie to 
obejmuje w szczególności sterowanie i w 
razie potrzeby przekwalifikowanie 
środków i priorytetyzację możliwości 
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wsparcia, jeżeli jest ona konieczna.

Uzasadnienie

Dyrekcja Generalna Komisji ds. Przedsiębiorczości posiada najbardziej bezpośredni stosunek 
do właściwych przedstawicieli konkurencyjności i innowacji, czyli MŚP. Dlatego DG ds. 
Przedsiębiorczości powinna przypaść wiodąca rola. 

Poprawka 48
Załącznik II ustęp 1 litera Da (nowa)

Da. Środki budżetowe przydzielone na 
instrumenty finansowe 
Indykatywne środki budżetowe 
przydzielone na wspólnotowe instrumenty 
finansowe dla MŚP zostaną podzielone 
następująco: min. 65% na instrument na 
rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w 
MŚP (GIF),rozdzielony równomiernie na 
GIF 1 i GIF 2 i maks. 35% na system 
poręczeń dla MŚP (SMEG).

Uzasadnienie
Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zleceń rozpisywanych w ramach 
przetargów publicznych w Europie stwarza przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości 
działalności i wspiera konkurencję i korzystanie z europejskiego rynku wewnętrznego.

Poprawka 49
Załącznik II ustęp 2 litera C akapit 2

GIF 1 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 

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 
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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.

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. 
Jednocześnie dąży się do jak 
najsilniejszego zaangażowania 
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.

Uzasadnienie

Wykorzystanie planu uruchamiania Europejskiego Systemu Technologii (ETF), poprzednika 
GIF 1 w ramach programu MAP okazało się niewystarczające. Powodem był brak 
inwestorów prywatnych, którzy musieli przeznaczyć do dyspozycji przepisowe 50% kapitału. 
W odróżnieniu od MAP w ramach programu CIP miało zostać wypróbowane otwarcie na 
inwestorów publicznych (tak, jak proponuje się w tekście Komisji) przy włączeniu jak 
największej liczby inwestorów prywatnych, aby uzyskać lepsze wykorzystanie systemu GIF 1.

Poprawka 50
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

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zleceń rozpisywanych w ramach 
przetargów publicznych w Europie stwarza przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości 
działalności i wspiera konkurencję i korzystanie z europejskiego rynku wewnętrznego.

Poprawka 51
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

MŚP potrzebują także ostatecznej opieki przy znajdowaniu usługodawców w zakresie BRT.

Poprawka 52
Załącznik III litera c a)

ca. Wymiana służąca lepszemu wsparciu 
MŚP
- oparte na bazach danych i sieci 
zbieranie, ocena i transfer wiedzy i 
pomysłów służących finansowemu i 
pozafinansowemu wsparciu MŚP, między 
innymi z wykorzystaniem środków 
wspólnotowych, w celu rozwoju 
innowacyjnych narzędzi i modeli 
wspierania MŚP.

Uzasadnienie

Wynika z poprawki do art. 20 d.
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UZASADNIENIE

Wichtigstes Anliegen des Berichterstatters ist die strukturelle Ausrichtung des Programms auf 
die möglichen Antragsteller und damit direkten Nutznießer. Hier sind zwei Kernelemente zu 
nennen. Erstens muss der potentielle Antragsteller im Vorfeld einer Bewerbung die 
Möglichkeit haben, sich ausreichend über die Fördermöglichkeiten des CIP zu erkundigen 
und dann bei möglichst gleich bleibendem Ansprechpartner in den Antragsprozess 
einzusteigen. Dies ist nur realisierbar, wenn für das CIP eine One-Stop-Shop-Lösung 
gefunden wird. Der Berichterstatter begrüßt ausdrücklich die Absicht der Kommission eine 
Programmagentur für das CIP zu errichten und bittet das Parlament um politische 
Unterstützung für dieses Vorhaben. Eine Programmagentur für das CIP müsste dann 
entsprechend ausgestattet sein, um die vielfältigen Bedürfnisse der Antragsteller auch im 
Vorfeld bereits befriedigen zu können.

Die zweite wichtige Forderung in dieser Hinsicht ist die radikale Vereinfachung des 
Antragsprozesses. Das bereits früher verwendete Zwei-Stufenprogramm ist für weite Teile 
des CIP geeignet und senkt die Einstiegshürde für interessierte KMU deutlich. Die 
Beteiligung weiter Teile innovativer Unternehmen kann damit sichergestellt werden.

Im Bereich des IKT-Programms ist von besonderer Bedeutung, dass der Fokus von den 
Behörden auf die eigentlichen Treiber von Innovation, die KMU verschoben wird. Zwar 
erkennt der Berichterstatter an, dass Verwaltungsstrukturen einen wichtigen Rahmen bilden, 
der entscheidend über die Innovationsfähigkeit von KMU entscheidet, dies darf aber nicht 
dazu führen, dass Förderung hier ausschließlich auf Behörden beschränkt bleibt.

Auch im Bereich Intelligente Energien und Technologien befürwortet der Berichterstatter eine 
Ausdehnung. Die Erweiterung des Programmtitels um "Technologie" macht deutlich, dass 
Europa in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung vor allem auf die 
Entwicklung technologiegestützter Lösungen setzten muss, wenn diese Bestrebungen zu mehr 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit führen sollen.

Besonders wichtig ist hierbei der Einschluss bestehender Energieformen, die den Umwelt-
und Effizienzzielen genügen sollen. Gerade hier lassen sich oft mit geringen Aufwendungen 
erstaunliche Ergebnisse im Sinne nachhaltiger Energieversorgung und Effizienzsteigerung 
gewinnen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das CIP zwar der Nukleus der Innovationspolitik der EU 
ist, der mit 4,2 Mrd. EUR bei einer Laufzeit von 7 Jahren und 25 Staaten extrem gering 
ausgestattet ist; andererseits müssen wir das CIP aber als Katalysator sehen, durch den 
Innovationsprozesse auch in anderen Programmen (Regionalförderung, Agrarmarkt, Verkehr 
etc.) angestoßen werden.


