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Poprawka 1
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje odnowioną 
strategię Komisji w sprawie najbardziej 
oddalonych regionów Unii, w której 
poruszona zostanie kwestia osiągnięć 
najbardziej oddalonych regionów w 
kontekście realizacji celów strategii „UE 
2020”, a mianowicie kwestia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
podkreśla korzyści płynące z rozwijania 
polityki sąsiedztwa ukierunkowanej na 
tworzenie odpowiednio zintegrowanych 
rynków regionalnych; zauważa, że 
realizację strategii „UE 2020” należy 
dostosować do specyficznych 
uwarunkowań najbardziej oddalonych 
regionów;

1. zaleca dostosowanie polityki spójności 
do potrzeb regionów najbardziej 
oddalonych zgodnie z art. 349 Traktatu 
poprzez przyjęcie konkretnych środków; 
popiera strategię UE na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych, ale zdecydowanie 
krytykuje zaproponowane przez Komisję 
ponad 40-procentowe zmniejszenie 
osobnego finansowania dla tych 
regionów; wzywa Komisję do 
zaproponowania środków o charakterze 
stałym i odpowiedniego finansowania, 
które można by dostosować do potrzeb 
każdego z regionów najbardziej 
oddalonych, wspierając je w radzeniu 
sobie ze stałymi ograniczeniami, jakie je 
dotykają;

Or. pt

Poprawka 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do sformułowania strategii 
inteligentnych specjalizacji oraz do 
długoterminowych inwestycji w regionach 
najbardziej oddalonych w ramach 
strategii „UE 2020”, a także do 
finansowania spójności i zapewniania 
aktywnego udziału w projektach 
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przewodnich;

Or. en

Poprawka 3
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę analizy czynników 
rozwoju w regionach, które borykają się z 
problemami strukturalnymi, i określenia 
strategii, które z jednej strony poprawią 
ich konkurencyjność, a z drugiej zwiększą 
niezależność; uważa, że kluczowe 
znaczenie ma zidentyfikowanie projektów 
strategicznych w wyniku dogłębnych 
analiz ex ante i ocen ex post, które są 
niezbędne do określenia wpływu 
społeczno-ekonomicznego tych projektów; 
jest zdania, że w analizach należy 
uwzględnić różne podmioty regionalne i 
lokalne oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, które naprawdę znają 
mocne i słabe strony swoich regionów;

Or. es

Poprawka 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. mając na uwadze, że wśród 
podstawowych problemów regionów 
najbardziej oddalonych znajduje się 
zarządzanie zasobami, uważa, że należy 
zapewnić im wystarczające środki na 
inwestycje, w szczególności na inwestycje 
w infrastrukturę – nie tylko transportową, 
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lecz także wodną, energetyczną i związaną 
z zarządzaniem odpadami;

Or. es

Poprawka 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla potrzebę ustanowienia 
wyraźnego związku pomiędzy celami i 
funduszami; z niepokojem zauważa, że w 
nowym wniosku Komisji dotyczącym 
przyszłych wieloletnich ram finansowych 
od 2014 r. polityka spójności jest jedną z 
najbardziej dotkniętych cięciami i że w 
konsekwencji środki na rzecz rozwoju 
regionów najbardziej oddalonych zostaną 
zmniejszone o 7,5%, tj. o 70 milionów 
euro, w stosunku do środków przyznanych 
w poprzednim okresie;

Or. es

Poprawka 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do ściślejszej integracji 
najbardziej oddalonych regionów z Unią i 
jej obszarami geograficznymi; zwraca 
uwagę w tym kontekście, że najbardziej 
oddalone regiony mogą być pomostem 
między Europą a państwami trzecimi w 
dziedzinie wiedzy, oraz wzywa Unię i 
państwa członkowskie do wzięcia pod 
uwagę ważnej roli, jaką najbardziej 
oddalone regiony odgrywają w stosunkach 

2. wzywa do ściślejszej integracji 
najbardziej oddalonych regionów z Unią i 
jej obszarami geograficznymi; zwraca 
uwagę w tym kontekście, że najbardziej 
oddalone regiony mogą być pomostem 
między Europą a państwami trzecimi w 
dziedzinie badań, wiedzy i innowacji oraz 
wzywa Unię i państwa członkowskie do 
wzięcia pod uwagę ważnej roli, jaką 
najbardziej oddalone regiony odgrywają w 
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z państwami trzecimi; stosunkach z państwami trzecimi;

Or. pl

Poprawka 7
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
niektórych regionach, zwłaszcza w 
regionach najbardziej oddalonych, 
wspólnotowe środki finansowe nie są 
wystarczające do zrównoważenia 
negatywnych skutków jednolitego rynku, 
UGW i liberalizacji handlu 
międzynarodowego;

Or. pt

Poprawka 8
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o podkreślenie wartości 
specyficznych cech geograficznych i 
terytorialnych regionów najbardziej 
oddalonych, aby umożliwić tym regionom 
wniesienie wkładu w osiąganie celów 
określonych w strategii „UE 2020”, oraz o 
dostosowanie również programów 
europejskich do ich specyfiki;

Or. it
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Poprawka 9
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyznaje, że konieczne jest uwolnienie 
innowacyjnego potencjału i ducha 
przedsiębiorczości najbardziej oddalonych 
regionów, w szczególności poprzez sieci 
wymiany; z niepokojem zauważa słaby 
wskaźnik udziału najbardziej oddalonych 
regionów w ramowym programie 
badawczym; wzywa do dostosowania 
polityki spójności oraz strategii 
politycznych w zakresie badań i innowacji 
do specyficznych potrzeb najbardziej 
oddalonych regionów;

3. przyznaje, że konieczne jest uwolnienie 
innowacyjnego potencjału i ducha 
przedsiębiorczości najbardziej oddalonych 
regionów, w szczególności poprzez sieci 
wymiany; z niepokojem zauważa słaby 
wskaźnik udziału najbardziej oddalonych 
regionów w ramowym programie 
badawczym; wzywa do dostosowania 
polityki spójności oraz strategii 
politycznych w zakresie badań i innowacji 
do specyficznych potrzeb najbardziej 
oddalonych regionów; wzywa do rozwoju 
synergii pomiędzy „Horyzontem 2020” –
programem ramowym w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz funduszami 
strukturalnymi w celu wspierania udziału 
zalążkowych centrów doskonałości i 
zwiększenia inwestycji w szkolenia;

Or. pt

Poprawka 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że stosowanie instrumentów 
polityki spójności powinno zostać 
dostosowane do ich gospodarek z 
należytym uwzględnieniem znaczenia 
działających w nich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz potrzeby zapewnienia 
konkurencyjności;

4. podkreśla, że stosowanie instrumentów 
polityki spójności powinno zostać 
dostosowane do ich gospodarek z 
należytym uwzględnieniem znaczenia 
działających w nich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz potrzeby zapewnienia 
konkurencyjności i zatrudnienia;
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Poprawka 11
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie wspierania 
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
przyznawanie funduszy wspólnotowych na 
rzecz rozwoju tkanki produkcyjnej 
regionów najdalej oddalonych, także jako 
środka wspierania zatrudnienia z 
zapewnieniem praw pracowniczych, przy 
jednoczesnym docenieniu specyficznej 
produkcji regionów i lokalnej gospodarki;

Or. pt

Poprawka 12
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z niepokojem zauważa skutki zmiany 
klimatu w najbardziej oddalonych 
regionach, a w szczególności wzrost 
poziomu wód; wzywa Unię Europejską do 
zajęcia się tymi kwestiami w unijnej 
strategii dotyczącej zmiany klimatu;

5. z niepokojem zauważa skutki zmiany 
klimatu w najbardziej oddalonych 
regionach, a w szczególności wzrost 
poziomu wód; wzywa Unię Europejską do 
zajęcia się tymi kwestiami w unijnej 
strategii dotyczącej zmiany klimatu; zaleca 
odpowiednie wykorzystanie zasobów 
energetycznych i rozwój potencjału 
energii odnawialnej;

Or. pt
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Poprawka 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z niepokojem zauważa skutki zmiany 
klimatu w najbardziej oddalonych 
regionach, a w szczególności wzrost 
poziomu wód; wzywa Unię Europejską do 
zajęcia się tymi kwestiami w unijnej 
strategii dotyczącej zmiany klimatu;

5. z niepokojem zauważa skutki zmiany 
klimatu w najbardziej oddalonych 
regionach, a w szczególności wzrost 
poziomu wód; wzywa Unię Europejską do 
zajęcia się tymi kwestiami w unijnej 
strategii dotyczącej zmiany klimatu, 
prewencji i reagowania;

Or. en

Poprawka 14
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że szczególną uwagę 
należy poświęcić integracji najbardziej 
oddalonych regionów na jednolitym rynku 
cyfrowym; uważa, że technologie 
bezprzewodowe, w tym dzięki satelitom, 
mogą zapewnić obywatelom w najbardziej 
oddalonych regionach natychmiastowy 
powszechny dostęp do internetu 
szerokopasmowego.

6. uważa za niezbędne wspieranie państw 
członkowskich w zapewnianiu pełnego 
dostępu mieszkańców tych regionów do 
mediów i środków komunikacji 
związanych z nowymi technologiami, na 
przykład technologiami 
szerokopasmowymi i bezprzewodowymi, w 
tym satelitami, a w szczególności dostępu
do internetu szerokopasmowego;

Or. pt

Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że szczególną uwagę 
należy poświęcić integracji najbardziej 
oddalonych regionów na jednolitym rynku 
cyfrowym; uważa, że technologie 
bezprzewodowe, w tym dzięki satelitom, 
mogą zapewnić obywatelom w najbardziej 
oddalonych regionach natychmiastowy 
powszechny dostęp do internetu 
szerokopasmowego.

6. przypomina, że szczególną uwagę 
należy poświęcić integracji najbardziej 
oddalonych regionów na jednolitym rynku 
cyfrowym; uważa, że technologie 
bezprzewodowe, w tym dzięki satelitom, 
mogą zapewnić obywatelom w najbardziej 
oddalonych regionach natychmiastowy 
powszechny dostęp do internetu 
szerokopasmowego; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do dopilnowania, 
aby do roku 2013 wszyscy obywatele w 
regionach najbardziej oddalonych mieli 
dostęp do szerokopasmowego internetu.

Or. ro

Poprawka 16
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że szczególną uwagę 
należy poświęcić integracji najbardziej 
oddalonych regionów na jednolitym rynku 
cyfrowym; uważa, że technologie 
bezprzewodowe, w tym dzięki satelitom, 
mogą zapewnić obywatelom w najbardziej 
oddalonych regionach natychmiastowy 
powszechny dostęp do internetu 
szerokopasmowego.

6. przypomina, że szczególną uwagę 
należy poświęcić integracji najbardziej 
oddalonych regionów na jednolitym rynku 
cyfrowym; uważa, że technologie 
bezprzewodowe, w tym dzięki satelitom, 
mogą zapewnić obywatelom w najbardziej 
oddalonych regionach natychmiastowy 
powszechny dostęp do internetu 
szerokopasmowego, a także przyczynić się 
do wzrostu gospodarczego również 
poprzez digitalizację usług 
udostępnionych MŚP.

Or. it

Poprawka 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że szczególną uwagę 
należy poświęcić integracji najbardziej 
oddalonych regionów na jednolitym rynku 
cyfrowym; uważa, że technologie 
bezprzewodowe, w tym dzięki satelitom, 
mogą zapewnić obywatelom w najbardziej 
oddalonych regionach natychmiastowy 
powszechny dostęp do internetu 
szerokopasmowego.

6. przypomina, że szczególną uwagę 
należy poświęcić integracji najbardziej 
oddalonych regionów na jednolitym rynku 
cyfrowym; uważa, że technologie 
informacyjno- komunikacyjne, mogą 
zapewnić obywatelom w najbardziej 
oddalonych regionach natychmiastowy 
powszechny dostęp do infrastruktury 
szerokopasmowej.

Or. pl

Poprawka 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. gospodarka cyfrowa jest bez wątpienia 
bodźcem rozwoju gospodarczego UE, 
dlatego też, jednocześnie zauważa skutki 
narastającego problemu wykluczenia 
cyfrowego, który może stać się poważną 
barierą rozwoju;

Or. pl

Poprawka 19
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie usług publicznych 
dla rozwoju gospodarczego i społecznego 
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regionów najbardziej oddalonych, w tym 
transportu lotniczego i morskiego, 
energetyki, komunikacji i badań;

Or. pt

Poprawka 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że rozwój transgranicznych 
usług zarządzania elektronicznego 
przyczyni się do integracji regionów 
najbardziej oddalonych na rynku 
wewnętrznym UE.

Or. ro


