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Poprawka 1
Álvaro Amaro

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że spójność stanowi 
jeden z celów UE ustanowionych w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej, została 
zdefiniowana w art. 174 TFUE i należy do 
kompetencji dzielonych przez UE z 
państwami członkowskimi; podkreśla, że 
polityka spójności, której budżet na lata 
2014–2020 wynosi 351,8 mld EUR, tj. 
jedną trzecią WRF, jest jedną z 
najważniejszych strategii politycznych UE, 
a także jej główną polityką w zakresie 
inwestycji publicznych;

1. przypomina, że spójność stanowi 
jeden z celów UE ustanowionych w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej, została 
zdefiniowana w art. 174 TFUE i należy do 
kompetencji dzielonych przez UE z 
państwami członkowskimi; podkreśla, że 
polityka spójności jest i w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych 
powinna pozostać jedną z najważniejszych 
strategii politycznych UE, a także jej 
główną polityką w zakresie inwestycji 
publicznych, której budżet wynosi 351,8 
mld EUR na lata 2014–2020, tj. jedną 
trzecią WRF;

Or. en

Poprawka 2
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że spójność stanowi 
jeden z celów UE ustanowionych w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej, została 
zdefiniowana w art. 174 TFUE i należy do 
kompetencji dzielonych przez UE z 
państwami członkowskimi; podkreśla, że 
polityka spójności, której budżet na lata 
2014–2020 wynosi 351,8 mld EUR, tj. 
jedną trzecią WRF, jest jedną z 
najważniejszych strategii politycznych 
UE, a także jej główną polityką w zakresie 
inwestycji publicznych;

1. przypomina, że spójność stanowi 
jeden z celów UE ustanowionych w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej, została 
zdefiniowana w art. 174 TFUE i należy do 
kompetencji dzielonych przez UE z 
państwami członkowskimi; podkreśla, że 
polityka spójności jest jedną z 
najważniejszych strategii politycznych 
UE, a także jej główną polityką w zakresie 
inwestycji publicznych, której budżet 
wynosi 351,8 mld EUR na lata 2014–
2020, tj. jedną trzecią WRF; domaga się 
zaprzestania cięć w budżecie 
przeznaczonym na politykę spójności;
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Or. en

Poprawka 3
Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że regiony najbardziej 
oddalone, o których mowa w art. 349 
TFUE, korzystają ze szczególnych 
środków, zwłaszcza w ramach polityki 
spójności, w odniesieniu do warunków 
dostępu do funduszy niezbędnych i 
kluczowych dla promowania ich 
zrównoważonego rozwoju, a tym samym 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju, z uwzględnieniem ich sytuacji 
gospodarczej i społecznej, silnego 
strukturalnego wpływu ich odległego 
położenia geograficznego i szczególnego 
narażenia na skutki zmiany klimatu;

Or. fr

Poprawka 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty, z uwzględnieniem wyzwań 
demograficznych stojących przed 
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pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, w 
tym celów w zakresie klimatu i energii 
oraz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego;

regionami wyludnionymi i słabo 
zaludnionymi oraz specyficznych potrzeb 
tych regionów; uważa, że przyczynia się 
ona do wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy w całej Unii, a także do 
realizacji kluczowych celów i priorytetów 
Unii, w tym celów w zakresie klimatu, 
energii, innowacji, edukacji i włączenia 
społecznego oraz inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

Or. es

Poprawka 5
Maria Spyraki

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, w 
tym celów w zakresie klimatu i energii 
oraz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego;

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; zauważa, że zasada 
dodatkowości gwarantuje wyważone i 
zrównoważone wykorzystanie funduszy 
strukturalnych w połączeniu ze wszystkimi 
dostępnymi źródłami, w tym również 
instrumentami finansowymi; uważa, że 
przyczynia się ona do wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w 
całej Unii, a także do realizacji kluczowych 
celów i priorytetów Unii, w tym celów w 
zakresie klimatu i energii oraz 
inteligentnego, trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego;

Or. en
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Poprawka 6
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, w 
tym celów w zakresie klimatu i energii 
oraz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego;

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, w 
tym celów w zakresie klimatu i energii 
oraz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego; zauważa, że 
ważne jest zmniejszenie presji na regiony 
odczuwające nierówne rozłożenie skutków 
kryzysu uchodźczego;

Or. en

Poprawka 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
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społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, w 
tym celów w zakresie klimatu i energii 
oraz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego;

społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie, do 
współpracy międzyregionalnej oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, w 
tym celów w zakresie klimatu, energii i 
infrastruktury oraz inteligentnego i 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. ro

Poprawka 8
Álvaro Amaro

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, w 
tym celów w zakresie klimatu i energii 
oraz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego;

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty, zwłaszcza regiony słabiej 
rozwinięte; uważa, że przyczynia się ona 
do wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy w całej Unii, a także do 
realizacji kluczowych celów i priorytetów 
Unii, w tym celów w zakresie klimatu i 
energii oraz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, w 
tym celów w zakresie klimatu i energii 
oraz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego;

2. podkreśla, że polityka spójności, 
dążąca do ustanowionego w traktacie celu, 
jakim jest promowanie i wspieranie 
ogólnego harmonijnego rozwoju państw 
członkowskich i regionów, opiera się na 
polityce solidarności i zmierza do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych między 
regionami UE i w ich obrębie oraz do 
zapewnienia, by żaden region nie został 
pominięty; uważa, że przyczynia się ona do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii, a także do realizacji 
kluczowych celów i priorytetów Unii, 
takich jak gospodarka o obiegu 
zamkniętym oraz trwały i sprzyjający 
włączeniu społecznemu wzrost 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. potwierdza, że aby osiągnąć cele 
polityki spójności, zasadnicze znaczenie 
ma współpraca między władzami 
regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i 
innymi organami oraz dialog z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym z uniwersytetami, 
organizacjami działającymi na rzecz 
ochrony środowiska i grupami 
reprezentującymi różnorodność etniczną i 
religijną, kategorię wiekową, osoby z 
niepełnosprawnościami, orientację 
seksualną i tożsamość płciową;
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Or. es

Poprawka 11
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. w szczególności przypomina o roli 
polityki spójności w odniesieniu do kwestii 
energii, zmiany klimatu i łagodzenia 
skutków zmian klimatycznych; podkreśla 
znaczenie tej polityki dla rozwoju 
infrastruktury, która jest niezbędna, aby 
zmniejszyć istniejące między regionami 
różnice terytorialne, społeczne i 
gospodarcze;

Or. en

Poprawka 12
Tonino Picula

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę 
wygospodarowania w budżecie na 
działania klimatyczne brakującej kwoty 
3,5 mld EUR, a także potrzebę unikania 
wydatkowania środków publicznych na 
paliwa kopalne, aby w jeszcze większym 
stopniu koncentrować się na walce ze 
zmianą klimatu w celu realizacji 
porozumienia paryskiego i doprowadzenia 
do neutralności emisyjnej najpóźniej do 
2050 r.;

Or. en

Poprawka 13



PE641.111v01-00 10/23 AM\1188280PL.docx

PL

Tonino Picula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że polityka spójności 
jest jednym z najważniejszych 
instrumentów służących realizacji 
priorytetów określonych w projekcie 
budżetu Komisji na 2020 r.;

3. przypomina, że polityka spójności 
jest jednym z najważniejszych 
instrumentów służących realizacji 
priorytetów określonych w projekcie 
budżetu Komisji na 2020 r.; podkreśla 
zwrot z inwestycji realizowanych w 
ramach polityki spójności, gdyż każde 
zainwestowane euro prowadzi do wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy o wartości 2,74 
EUR;

Or. en

Poprawka 14
Martina Michels

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że polityka spójności 
jest przydatnym narzędziem wspierającym 
przyjmowanie i integrację migrantów, a 
także uważa, że budżet UE na 2020 r. 
powinien w duchu solidarności pomóc 
stawić czoła wyzwaniom związanym z 
migracją;

Or. en

Poprawka 15
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że rok budżetowy 2020 
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jest ostatnim rokiem bieżącego okresu 
WRF i w związku z tym podkreśla 
znaczenie przygotowania i sprawnego 
dostosowania do nowego okresu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 16
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że wysokość środków w 
ramach polityki spójności na lata 2021–
2027 nie powinna się zmniejszyć 
względem poziomów obowiązujących w 
roku 2020, nawet w przypadku brexitu, 
oraz że na nowe inicjatywy UE należy 
przeznaczyć nowe i odpowiednie zasoby 
finansowe i zająć się tymi inicjatywami w 
ramach procedury współdecyzji;

Or. en

Poprawka 17
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. jest głęboko zaniepokojony 
konsekwencjami budżetowymi brexitu bez 
porozumienia, a ponieważ regiony muszą 
planować swoją działalność z 
wyprzedzeniem, zdecydowanie sprzeciwia 
się wszelkim nieoczekiwanym cięciom 
środków w ramach polityki spójności w 
2020 r. w przypadku braku porozumienia 
między Unią a Zjednoczonym 
Królestwem;
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Or. en

Poprawka 18
Tonino Picula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
potrzeby w zakresie płatności na lata 
2007–2013 zostały zaspokojone oraz że 
poprawiła się realizacja płatności i 
zwiększył wskaźnik wyboru projektów, 
które nabrały właściwego tempa, a ich 
odsetek, osiągając w styczniu 2019 r. 75%, 
zrównał się w końcu z poziomem z 
poprzedniego okresu programowania;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
potrzeby w zakresie płatności na lata 
2007–2013 zostały zaspokojone oraz że 
poprawiła się realizacja płatności i 
zwiększył wskaźnik wyboru projektów, 
które nabrały właściwego tempa, a ich 
odsetek, osiągając we wrześniu 2019 r. 
83%, zrównał się w końcu z poziomem z 
poprzedniego okresu programowania i 
nadal rośnie; zwraca jednak uwagę na 
duże dysproporcje między państwami 
członkowskimi w odniesieniu do tego 
odsetka i apeluje do Komisji o dalszą 
pomoc dla państw członkowskich 
mających trudności, aby mogły one 
poprawić swoje wyniki;

Or. en

Poprawka 19
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ponownie podkreśla, jak ważne jest 
wzmocnienie zdolności administracyjnych 
władz lokalnych i regionalnych, gdyż 
stanowi to kluczowy element 
prawidłowego przygotowania i wdrożenia 
projektów w terenie;

Or. en
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Poprawka 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i Radę, aby 
wyciągnęły wnioski z bieżącego okresu 
programowania i uniknęły kolejnych 
kryzysów związanych z płatnościami;

6. wzywa Komisję i Radę, aby 
wyciągnęły wnioski z bieżącego okresu 
programowania i uniknęły kolejnych 
kryzysów związanych z płatnościami; 
zwraca uwagę, że opóźnienia w 
uruchamianiu finansowanych programów 
oraz w realizacji projektów prowadzą do 
spiętrzenia się liczby wniosków o płatność 
na koniec okresu programowania;

Or. ro

Poprawka 21
Martina Michels

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i Radę, aby 
wyciągnęły wnioski z bieżącego okresu 
programowania i uniknęły kolejnych 
kryzysów związanych z płatnościami;

6. wzywa Komisję i Radę, aby 
wyciągnęły wnioski z bieżącego okresu 
programowania i uniknęły kolejnych 
kryzysów związanych z płatnościami; 
wyraża zaniepokojenie konsekwencjami 
możliwego brexitu bez porozumienia oraz 
apeluje do Unii i państw członkowskich o 
uniknięcie wszelkich ewentualnych 
skutków dla polityki spójności;

Or. en

Poprawka 22
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i Radę, aby 
wyciągnęły wnioski z bieżącego okresu 
programowania i uniknęły kolejnych 
kryzysów związanych z płatnościami;

6. wzywa Komisję i Radę, aby 
wyciągnęły wnioski z bieżącego okresu 
programowania i uniknęły opóźnień w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 23
Alexandra Geese

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża zaniepokojenie, że cel 
polegający na przeznaczeniu 20% 
środków z budżetu UE na działania 
klimatyczne w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014-2020 nie 
zostanie osiągnięty; uważa, że propozycja 
przeznaczenia 21% przydziałów środków 
na 2020 r. na działania klimatyczne nie 
wystarczy, aby zrekompensować zbyt 
niskie wydatki w latach ubiegłych; wzywa 
Komisję do znacznego podwyższenia 
odsetka środków finansowych na 
działania klimatyczne w 2020 r.; apeluje 
do państw członkowskich i regionów o 
należyte uwzględnienie ważnego wkładu 
polityki spójności w inwestycje w ochronę 
klimatu i w realizację celu Unii w zakresie 
wydatków na działania klimatyczne;

Or. en

Poprawka 24
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że polityki spójności nie 
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należy poddawać żadnej transformacji 
mogącej zagrozić zdolności funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych do 
promowania rozwoju infrastruktury w 
całej Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 25
Martina Michels

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że polityka spójności i 
zarządzanie gospodarcze mają różne i 
częściowo sprzeczne ze sobą cele;

Or. en

Poprawka 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zauważa, że na finansowanie 
programu wspierania reform strukturalnych 
zostaną wykorzystane środki z łącznego 
marginesu na zobowiązania; ostrzega, że 
zwiększanie środków nie powinno 
odbywać się kosztem polityki spójności;

8. zauważa, że na finansowanie 
programu wspierania reform strukturalnych 
zostaną wykorzystane środki z łącznego 
marginesu na zobowiązania; ostrzega, że 
zwiększanie środków nie powinno 
odbywać się kosztem polityki spójności; 
podkreśla, że finansowanie spójności musi 
być priorytetem realizowanym w 
następstwie rozwoju podstawowej 
infrastruktury, w szczególności w 
regionach, w których odnotowuje się 
znaczne opóźnienia;

Or. ro
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Poprawka 27
Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zauważa, że na finansowanie 
programu wspierania reform strukturalnych 
zostaną wykorzystane środki z łącznego 
marginesu na zobowiązania; ostrzega, że 
zwiększanie środków nie powinno 
odbywać się kosztem polityki spójności;

8. zauważa, że na finansowanie 
programu wspierania reform strukturalnych 
zostaną wykorzystane środki z łącznego 
marginesu na zobowiązania; ostrzega, że 
zwiększanie środków nie powinno 
odbywać się kosztem polityki spójności; 
przypomina, że nowe inicjatywy unijne 
należy finansować z nowych i 
dodatkowych zasobów, a nie kosztem 
dawno przyjętych strategii politycznych 
UE;

Or. en

Poprawka 28
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zauważa, że na finansowanie 
programu wspierania reform strukturalnych 
zostaną wykorzystane środki z łącznego 
marginesu na zobowiązania; ostrzega, że 
zwiększanie środków nie powinno 
odbywać się kosztem polityki spójności;

8. zauważa, że na finansowanie 
programu wspierania reform strukturalnych 
zostaną wykorzystane środki z łącznego 
marginesu na zobowiązania; ostrzega, że 
zwiększanie środków nie powinno 
odbywać się kosztem polityki spójności, a 
reformy przeprowadzane w porozumieniu 
z władzami krajowymi powinny należycie 
uwzględniać potrzeby i specyfikę danego 
obszaru;

Or. en

Poprawka 29
Tonino Picula

Projekt opinii



AM\1188280PL.docx 17/23 PE641.111v01-00

PL

Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zauważa, że na finansowanie 
programu wspierania reform strukturalnych 
zostaną wykorzystane środki z łącznego 
marginesu na zobowiązania; ostrzega, że 
zwiększanie środków nie powinno 
odbywać się kosztem polityki spójności;

8. zauważa, że na finansowanie 
programu wspierania reform strukturalnych 
zostaną wykorzystane środki z łącznego 
marginesu na zobowiązania; ponownie 
podkreśla swoje poparcie dla programu 
wspierania reform strukturalnych i 
ostrzega, że zwiększanie środków 
finansowych nie powinno odbywać się 
kosztem polityki spójności;

Or. en

Poprawka 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o przeprogramowanie 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych zgodnie z porozumieniem 
osiągniętym w toku procedury budżetowej 
w 2019 r. dotyczącym zwiększenia 
poziomu środków na zobowiązania;

9. apeluje o przeprogramowanie 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych zgodnie z porozumieniem 
osiągniętym w toku procedury budżetowej 
w 2019 r. dotyczącym zwiększenia 
poziomu środków na zobowiązania; 
domaga się finansowania konkretnych 
działań mających na celu ograniczenie 
odpływu młodych ludzi z regionów słabiej 
rozwiniętych;

Or. ro

Poprawka 31
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o przeprogramowanie 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

9. apeluje o przeprogramowanie 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
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młodych zgodnie z porozumieniem 
osiągniętym w toku procedury budżetowej 
w 2019 r. dotyczącym zwiększenia 
poziomu środków na zobowiązania;

młodych zgodnie z porozumieniem 
osiągniętym w toku procedury budżetowej 
w 2019 r. dotyczącym zwiększenia 
poziomu środków na zobowiązania; 
jednocześnie podkreśla potrzebę lepszego 
planowania dostępnych zasobów i 
lepszego nimi zarządzania;

Or. en

Poprawka 32
Tonino Picula

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. apeluje o przeprogramowanie 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych zgodnie z porozumieniem 
osiągniętym w toku procedury budżetowej 
w 2019 r. dotyczącym zwiększenia 
poziomu środków na zobowiązania;

9. apeluje o przeprogramowanie 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych zgodnie z porozumieniem 
osiągniętym w toku procedury budżetowej 
w 2019 r., dotyczącym znacznego 
zwiększenia poziomu środków na 
zobowiązania;

Or. en

Poprawka 33
Adrian-Dragoş Benea

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wyraża ubolewanie z powodu 
zmniejszenia przydziału środków na 
Fundusz Spójności w porównaniu z 
poprzednim okresem programowania i 
zwraca uwagę na ryzyko pogłębienia się 
luk rozwojowych w podstawowej 
infrastrukturze, w szczególności w 
infrastrukturze transportowej, oraz 
apeluje o większą elastyczność w 
mechanizmach budżetowych służących 
zapewnieniu realokacji środków 
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niezbędnych do pokrycia dodatkowych 
inwestycji w podstawową infrastrukturę, w 
szczególności w infrastrukturę TEN-T 
będącą głównym czynnikiem integracji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej na 
szczeblu UE w państwach członkowskich, 
które rozwijają się wyraźnie wolniej niż 
pozostałe państwa;

Or. ro

Poprawka 34
Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że dużym wyzwaniem 
jest również osiągnięcie celów w zakresie 
zmiany klimatu poprzez wspieranie 41 
regionów uzależnionych od wydobycia 
węgla w dekarbonizacji ich gospodarki, a 
także zmiana i podnoszenie kwalifikacji 
pracowników sektora węglowego, w 
związku z czym apeluje o elastyczność w 
odniesieniu do przeprogramowania, gdyby 
okazało się ono konieczne, w celu 
przeznaczenia na ten cel środków 
spójnościowych; w trosce o sprawną 
transformację w tych regionach apeluje o 
ustanowienie funduszu sprawiedliwej 
transformacji oraz udostępnienie 
dodatkowych środków finansowych w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021-2027;

Or. en

Poprawka 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9a. popiera Komisję w jej zamiarze 
baczniejszego przyglądania się regionom 
mającym szczególne potrzeby, aby 
promować sprawiedliwą transformację w 
kierunku przyszłościowych ścieżek 
rozwoju odpornych na zmianę klimatu; 
oczekuje, że Komisja w szczególnym 
stopniu uwzględni regiony wycofujące się 
z działalności w sektorze węglowym; 
uważa, że należy także odpowiednio 
wspierać działania w sposób szczególny 
koncentrujące się na aspektach 
zdrowotnych i środowiskowych, gdyż 
mogą one wynikać z wymogów 
związanych z transformacją energetyki, 
takich jak zamykanie elektrowni 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 36
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zwraca się do Komisji, aby na 
podstawie wyników monitorowania w 
2020 r. przeznaczyła niewykorzystane 
środki na interwencje infrastrukturalne 
(materialne i niematerialne) mające na 
celu umocnienie oraz realizację łączności 
między regionami, ochronę i utrzymanie 
stanu środowiska, a także rozpoczęcie 
działań wspierających system produkcyjny 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, 
które mogą wesprzeć badania i innowacje;

Or. it

Poprawka 37
Ondřej Knotek
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Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zwraca uwagę na wniosek Komisji 
Europejskiej dotyczący przeznaczenia 
21% środków z ogólnego budżetu na 2020 
r. na walkę ze zmianą klimatu i 
dekarbonizację europejskiej gospodarki; 
podkreśla potrzebę zagwarantowania 
sprawiedliwego przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 38
Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. zwraca uwagę, że potrzebne są 
większe inwestycje w badania naukowe i 
innowacje, aby rozwijać technologie 
niskoemisyjne; apeluje do Komisji i Rady 
o przeznaczenie wystarczających zasobów 
w budżecie na wdrożenie przyszłego 
funduszu sprawiedliwej transformacji, 
aby zagwarantować niezbędne wsparcie 
dla regionów uzależnionych od węgla i 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji dwutlenku węgla 
oraz umożliwić tym regionom 
sprawiedliwą transformację sprzyjającą 
włączeniu społecznemu; przypomina, że w 
latach 2015-2020 przechodzenie na 
gospodarkę niskoemisyjną spowodowało 
utratę 27 tys. miejsc pracy w sektorze 
wydobycia węgla kamiennego, a do 2030 
r. liczba utraconych miejsc pracy może 
sięgnąć nawet 160 tys.;

Or. en
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Poprawka 39
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. apeluje do Komisji o zwiększenie 
zasobów przeznaczonych na 
bezpieczeństwo i obywatelstwo oraz o 
przyznanie środków tym państwom 
członkowskim, które znajdują się na 
pierwszej linii zmagań z kryzysem 
migracyjnym i uchodźczym; 

Or. it

Poprawka 40
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. w związku ze zwiększeniem 
środków przeznaczonych na 
zrównoważony rozwój apeluje do Komisji 
o przyznanie większego finansowania 
państwom członkowskim dotkniętym 
katastrofami naturalnymi lub chorobami 
roślin, zwłaszcza inwazją bakterii Xylella 
fastidiosa;

Or. it

Poprawka 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję, aby zadbała o 
przejrzyste, sprawiedliwe i odpowiedzialne 

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o przejrzyste, 
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wykorzystywanie zasobów Unii. sprawiedliwe i odpowiedzialne 
wykorzystywanie zasobów Unii;

Or. ro


