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Poprawka 1
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że dowody 
empiryczne wykazują, że kryzys 
gospodarczy i finansowy doprowadził do 
zatrzymania procesu konwergencji, a 
nawet do jego cofnięcia, w ten sposób 
zaostrzając różnice między regionami i 
kończąc długi okres, w którym różnice 
regionalne PKB na jednego mieszkańca 
oraz bezrobocie w UE stale się 
zmniejszały, jednocześnie powodując 
poważne konsekwencje dla słabszych 
regionów Unii;

A. mając na uwadze, że dowody 
empiryczne wykazują, że kryzys 
gospodarczy, finansowy i społeczny
doprowadził do zatrzymania procesu 
konwergencji, a nawet do jego cofnięcia, w 
ten sposób zaostrzając różnice między 
regionami i kończąc długi okres, w którym 
różnice regionalne PKB na jednego 
mieszkańca oraz bezrobocie w UE stale się 
zmniejszały, jednocześnie powodując 
poważne konsekwencje dla słabszych 
regionów Unii;

Or. en

Poprawka 2
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze wzrost deficytu 
środków publicznych oraz coraz większą 
presję, jakiej poddawane są te środki, 
zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na szczeblu UE, 
podczas gdy kryzys i spowodowana przez 
kryzys recesja, jak również kryzys 
zadłużeniowy w kilku państwach 
członkowskich, zmusiły państwa 
członkowskie do przeprowadzenia 
istotnych i pogłębionych reform 
strukturalnych, które przyczyniły się do 
przywrócenia konkurencyjności cenowej 
oraz stabilności finansów publicznych, 

B. mając na uwadze wzrost deficytu 
środków publicznych oraz coraz większą 
presję, jakiej poddawane są te środki, 
zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na szczeblu UE, 
podczas gdy kryzys i spowodowana przez 
kryzys recesja, jak również kryzys 
zadłużeniowy w kilku państwach 
członkowskich, zmusiły państwa 
członkowskie do ostatecznego
przeprowadzenia istotnych i potrzebnych
reform strukturalnych, które przyczyniły 
się do przywrócenia wzrostu 
gospodarczego i stworzenia nowych 
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prowadząc do cięcia przede wszystkim
wydatków sprzyjających wzrostowi;

miejsc pracy, prowadząc czasami do cięcia 
wydatków w zakresie współfinansowania 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności;

Or. en

Poprawka 3
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że negatywne 
skutki kryzysu odczuwalne są we 
wszystkich regionach i miastach 
europejskich, zatem finansowanie polityki 
spójności jest coraz ważniejsze również w 
regionach znajdujących się w okresie 
przejściowym oraz w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w ramach polityki 
spójności nacisk kładziono dotychczas 
raczej na absorpcję niż na definiowanie i 
monitorowanie celów oraz ocenę ich 
realizacji, a jednocześnie systemy 
monitorowania i oceny nie doprowadziły 
do pełnego osiągnięcia celów w postaci 
lepszego zdefiniowania zróżnicowanych 
założeń dostosowanych do specyfiki 
regionalnej, cech charakterystycznych i 

E. mając na uwadze, że w ramach polityki 
spójności nacisk kładziono dotychczas 
raczej na absorpcję niż na definiowanie i 
monitorowanie celów oraz ocenę ich 
realizacji, a jednocześnie systemy 
monitorowania i oceny nie doprowadziły 
do pełnego osiągnięcia celów w postaci 
lepszego zdefiniowania zróżnicowanych 
założeń dostosowanych do specyfiki 
regionalnej, cech charakterystycznych i 
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potrzeb regionów; potrzeb lokalnych, regionalnych i 
międzyregionalnych;

Or. ro

Poprawka 5
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że polityka spójności 
w dalszym ciągu pozostanie głównym 
źródłem finansowania publicznego w UE 
w kontekście wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020, oraz mając na 
uwadze, że w nowych ramach polityki 
spójności cały nacisk położono na 
konieczność skoncentrowania inwestycji w 
kilku uznawanych za najważniejsze 
obszarach, takich jak zatrudnienie 
(szczególnie zatrudnienie młodzieży), 
edukacja i szkolenia, MŚP, innowacje, 
energia, środowisko oraz rozwój obszarów 
miejskich i dużych miast;

F. mając na uwadze, że polityka spójności 
w dalszym ciągu pozostanie głównym 
źródłem finansowania publicznego w UE 
w kontekście wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020 oraz mając na 
uwadze, że w nowych ramach polityki 
spójności cały nacisk położono na 
konieczność skoncentrowania inwestycji w 
kilku uznawanych za najważniejsze 
obszarach, takich jak zatrudnienie 
(szczególnie zatrudnienie młodzieży) oraz 
mobilność pracowników, edukacja i 
szkolenia, MŚP, badania, rozwój 
technologiczny i innowacje, ICT, 
zrównoważony transport i usuwanie 
wąskich gardeł, energia, środowisko, 
promocja zdolności instytucjonalnych 
organów publicznych oraz skuteczności 
organów administracji państwowej,
rozwój obszarów miejskich i dużych miast;

Or. en

Poprawka 6
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że polityka spójności 
w dalszym ciągu pozostanie głównym 
źródłem finansowania publicznego w UE 

F. mając na uwadze, że polityka spójności 
w dalszym ciągu pozostanie głównym 
źródłem finansowania publicznego w UE 
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w kontekście wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020, oraz mając na 
uwadze, że w nowych ramach polityki 
spójności cały nacisk położono na 
konieczność skoncentrowania inwestycji w 
kilku uznawanych za najważniejsze
obszarach, takich jak zatrudnienie 
(szczególnie zatrudnienie młodzieży), 
edukacja i szkolenia, MŚP, innowacje, 
energia, środowisko oraz rozwój obszarów 
miejskich i dużych miast;

w kontekście wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020 oraz mając na 
uwadze, że w nowych ramach polityki 
spójności cały nacisk położono na 
konieczność skoncentrowania inwestycji w 
kilku uznawanych za najskuteczniejsze
obszarach, takich jak zatrudnienie 
(szczególnie zatrudnienie młodzieży), 
edukacja i szkolenia, MŚP, innowacje, 
energia, środowisko, technologie 
informacyjne i komunikacyjne oraz 
rozwój obszarów miejskich i dużych miast;

Or. en

Poprawka 7
Riikka Pakarinen

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że polityka spójności 
w dalszym ciągu pozostanie głównym 
źródłem finansowania publicznego w UE 
w kontekście wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020, oraz mając na 
uwadze, że w nowych ramach polityki 
spójności cały nacisk położono na 
konieczność skoncentrowania inwestycji w 
kilku uznawanych za najważniejsze 
obszarach, takich jak zatrudnienie 
(szczególnie zatrudnienie młodzieży), 
edukacja i szkolenia, MŚP, innowacje, 
energia, środowisko oraz rozwój obszarów 
miejskich i dużych miast;

F. mając na uwadze, że polityka spójności 
w dalszym ciągu pozostanie głównym 
źródłem finansowania publicznego w UE 
w kontekście wieloletnich ram 
finansowych 2014-2020 oraz mając na 
uwadze, że w nowych ramach polityki 
spójności cały nacisk położono na 
konieczność skoncentrowania inwestycji w 
kilku uznawanych za najważniejsze 
obszarach, takich jak tworzenie miejsc 
pracy, zatrudnienie (szczególnie 
zatrudnienie młodzieży), edukacja i 
szkolenia, MŚP, innowacje, energia, 
środowisko oraz rozwój obszarów 
miejskich i dużych miast;

Or. fi

Poprawka 8
Jens Nilsson
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Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że potrzeba 
osiągania lepszych wyników przy użyciu 
mniejszej ilości zasobów doprowadziła do 
włączenia inteligentnej specjalizacji do 
nowych ram polityki spójności (CPR), aby 
regiony mogły przyjąć strategiczne i mniej 
fragmentaryczne podejście do rozwoju 
gospodarczego poprzez wsparcie 
skoncentrowane na badaniach i 
innowacji;

Or. en

Poprawka 9
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że oceny dokonane 
w ramach okresu programowania 2007–
2013 nie obejmują całego cyklu oceny 
uwzględniającego efektywność, 
skuteczność i skutki;

Or. en

Poprawka 10
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że stopa absorpcji 



PE524.733v01-00 8/25 AM\1012023PL.doc

PL

środków z funduszy w państwach 
członkowskich wynosi około 50%, a w 
ostatnim roku okresu wynosi około 30%;

Or. en

Poprawka 11
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że MŚP mają 
trudności z finansowaniem pochodzącym 
z sektora bankowego;

Or. en

Poprawka 12
Riikka Pakarinen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że obecnie istnieją 
wystarczające dowody, że sama polityka 
konsolidacji budżetowej nie wystarczy do 
umocnienia wzrostu i wspierania 
inwestycji, które prowadzą do tworzenia 
trwałych miejsc pracy wysokiej jakości, co 
wymaga również środków wsparcia 
gospodarki i sprzyjania rozwojowi, który w 
dalszym ciągu jest skromny i niepewny, 
zmierzającemu do ożywienia 
gospodarczego;

1. uważa, że sama polityka konsolidacji 
budżetowej nie wystarczy do umocnienia 
wzrostu i wspierania inwestycji, które 
prowadzą do tworzenia trwałych miejsc 
pracy wysokiej jakości, co wymaga 
również środków wsparcia gospodarki i 
sprzyjania rozwojowi, który w dalszym 
ciągu jest skromny i niepewny, 
zmierzającemu do ożywienia 
gospodarczego;

Or. fi
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Poprawka 13
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zaniepokojenie z powodu braku 
wystarczających publicznych środków 
finansowych, w szczególności poniżej 
szczebla krajowego, przeznaczonych na 
należyte wdrożenie strategii „Europa 
2020”, ze względu na skutki kryzysu 
gospodarczego oraz z powodu znacznego 
uzależnienia licznych mniej rozwiniętych 
państw członkowskich i regionów od 
środków przeznaczonych na finansowanie 
polityki spójności;

2. wyraża zaniepokojenie z powodu braku 
wystarczających publicznych środków 
finansowych, w szczególności poniżej 
szczebla krajowego, przeznaczonych na 
należyte wdrożenie strategii „Europa 
2020”, ze względu na skutki kryzysu 
gospodarczego oraz z powodu znacznego 
uzależnienia licznych mniej rozwiniętych 
państw członkowskich i regionów od 
środków przeznaczonych na finansowanie 
polityki spójności; przed podjęciem 
jakiejkolwiek decyzji dotyczącej 
potencjalnych sankcji 
makroekonomicznych należy uważnie 
rozpatrzyć olbrzymią zależność rozwoju 
niektórych państw członkowskich od 
środków przeznaczonych na finansowanie 
polityki spójności;

Or. en

Poprawka 14
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że chociaż dostosowanie do 
strategii „Europa 2020” jest ważne, 
najistotniejsze jest, aby nie zapominać o 
celach w zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, które na skutek 
kryzysu są poważnie zagrożone; wzywa do 
podjęcia zdecydowanych działań na rzecz 
utrzymania spójności oraz do położenia 
nacisku na inwestycje w projekty 
infrastrukturalne w podstawowych 

4. jest zdania, że wciąż wiele słabiej 
rozwiniętych regionów potrzebuje 
inwestycji w projekty infrastruktury w 
podstawowych sektorach, takich jak 
transport, telekomunikacja i 
zrównoważona energia;
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sektorach, takich jak transport, 
telekomunikacja i energia;

Or. en

Poprawka 15
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że chociaż dostosowanie do 
strategii „Europa 2020” jest ważne, 
najistotniejsze jest, aby nie zapominać o 
celach w zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, które na skutek 
kryzysu są poważnie zagrożone; wzywa do 
podjęcia zdecydowanych działań na rzecz 
utrzymania spójności oraz do położenia 
nacisku na inwestycje w projekty 
infrastrukturalne w podstawowych 
sektorach, takich jak transport, 
telekomunikacja i energia;

4. jest zdania, że chociaż dostosowanie do 
strategii „Europa 2020” jest ważne, 
najistotniejsze jest, aby nie zapominać o 
celach w zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, które na skutek 
kryzysu są poważnie zagrożone; wzywa do 
podjęcia zdecydowanych działań na rzecz 
utrzymania spójności oraz do położenia 
nacisku na inwestycje w sektory o 
długoterminowym potencjale stwarzania 
nowych miejsc pracy oraz inwestycje w 
nowe innowacje, z myślą o redukcji 
kosztów i zużycia energii;

Or. en

Poprawka 16
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że chociaż dostosowanie do 
strategii „Europa 2020” jest ważne, 
najistotniejsze jest, aby nie zapominać o 
celach w zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, które na skutek 
kryzysu są poważnie zagrożone; wzywa do 
podjęcia zdecydowanych działań na rzecz 
utrzymania spójności oraz do położenia 

4. jest zdania, że chociaż dostosowanie do 
strategii „Europa 2020” jest ważne, 
najistotniejsze jest, aby nie zapominać o 
celach w zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, które na skutek 
kryzysu są poważnie zagrożone; polityka 
spójności to coś więcej niż narzędzie do 
realizacji celów strategii „Europa 2020”;
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nacisku na inwestycje w projekty 
infrastrukturalne w podstawowych 
sektorach, takich jak transport, 
telekomunikacja i energia;

wzywa do podjęcia zdecydowanych 
działań na rzecz utrzymania spójności oraz 
do położenia nacisku na inwestycje w 
projekty infrastrukturalne w podstawowych 
sektorach, takich jak transport, 
telekomunikacja i energia;

Or. en

Poprawka 17
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że bez względu na dowody 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowanie umów o 
partnerstwie, konieczne jest podjęcie 
dalszych działań na rzecz umocnienia 
terytorialnego wymiaru systemu 
zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim 
semestrem, przez zapewnienie po pierwsze 
realnej koordynacji i komplementarności 
różnych szczebli zarządzania, a po drugie 
zgodności priorytetów przyjmowanych na 
tych szczeblach ze specyfiką oraz 
potrzebami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, przy 
jednoczesnym umożliwieniu, w 
stosownych i niezbędnych przypadkach, 
rozwiązywania niektórych kwestii 
politycznych w sposób odgórny;

5. uważa, że bez względu na dowody 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowanie umów o 
partnerstwie, konieczne jest podjęcie 
dalszych działań na rzecz umocnienia 
terytorialnego wymiaru systemu 
zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim 
semestrem, przez zapewnienie po pierwsze 
realnej koordynacji i komplementarności 
różnych szczebli zarządzania, a po drugie 
zgodności priorytetów przyjmowanych na 
tych szczeblach ze specyfiką oraz 
potrzebami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym; podkreśla, że 
kiedy gminy i regiony przedstawiają swój 
własny punkt widzenia na problemy i 
wyzwania, którym stawiają czoła, istotne 
jest, aby zapewnić, że są one należycie 
zaangażowane w ustanawianie strategii 
krajowych;

Or. en

Poprawka 18
François Alfonsi

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że bez względu na dowody 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowanie umów o 
partnerstwie, konieczne jest podjęcie 
dalszych działań na rzecz umocnienia 
terytorialnego wymiaru systemu 
zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim 
semestrem, przez zapewnienie po pierwsze 
realnej koordynacji i komplementarności 
różnych szczebli zarządzania, a po drugie 
zgodności priorytetów przyjmowanych na 
tych szczeblach ze specyfiką oraz 
potrzebami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, przy 
jednoczesnym umożliwieniu, w 
stosownych i niezbędnych przypadkach, 
rozwiązywania niektórych kwestii 
politycznych w sposób odgórny;

5. uważa, że bez względu na dowody 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowanie umów o 
partnerstwie, konieczne jest podjęcie 
dalszych działań na rzecz umocnienia 
terytorialnego wymiaru systemu 
zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim 
semestrem, przez zapewnienie po pierwsze 
realnej koordynacji i komplementarności 
różnych szczebli zarządzania, a po drugie 
zgodności priorytetów przyjmowanych na 
tych szczeblach ze specyfiką oraz 
potrzebami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym;

Or. fr

Poprawka 19
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że bez względu na dowody 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowanie umów o 
partnerstwie, konieczne jest podjęcie 
dalszych działań na rzecz umocnienia 
terytorialnego wymiaru systemu 
zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim 
semestrem, przez zapewnienie po pierwsze 
realnej koordynacji i komplementarności 
różnych szczebli zarządzania, a po drugie 
zgodności priorytetów przyjmowanych na 
tych szczeblach ze specyfiką oraz 
potrzebami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, przy 

5. uważa, że bez względu na dowody 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowanie umów o 
partnerstwie, konieczne jest podjęcie 
dalszych działań na rzecz umocnienia 
terytorialnego wymiaru systemu 
zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim 
semestrem, przez zapewnienie po pierwsze 
realnej koordynacji i komplementarności 
różnych szczebli zarządzania, a po drugie 
zgodności priorytetów przyjmowanych na 
tych szczeblach ze specyfiką oraz 
potrzebami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, przy 
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jednoczesnym umożliwieniu, w 
stosownych i niezbędnych przypadkach, 
rozwiązywania niektórych kwestii 
politycznych w sposób odgórny;

jednoczesnym umożliwieniu, w 
stosownych i niezbędnych przypadkach, 
rozwiązywania niektórych kwestii 
politycznych w sposób odgórny; 
podkreśla, że zaangażowanie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym nie powinno 
powodować niepotrzebnego zwiększenia 
obciążeń administracyjnych;

Or. en

Poprawka 20
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że bez względu na dowody 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowanie umów o 
partnerstwie, konieczne jest podjęcie 
dalszych działań na rzecz umocnienia 
terytorialnego wymiaru systemu 
zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim 
semestrem, przez zapewnienie po pierwsze 
realnej koordynacji i komplementarności 
różnych szczebli zarządzania, a po drugie 
zgodności priorytetów przyjmowanych na 
tych szczeblach ze specyfiką oraz 
potrzebami na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, przy 
jednoczesnym umożliwieniu, w 
stosownych i niezbędnych przypadkach, 
rozwiązywania niektórych kwestii 
politycznych w sposób odgórny;

5. uważa, że bez względu na dowody 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowanie umów o 
partnerstwie, konieczne jest podjęcie 
dalszych działań na rzecz umocnienia 
terytorialnego wymiaru systemu 
zarządzania polityką spójności, strategią 
„Europa 2020” oraz europejskim 
semestrem, przez zapewnienie po pierwsze 
realnego dialogu, realnej koordynacji i 
komplementarności różnych szczebli 
zarządzania, a po drugie zgodności 
priorytetów przyjmowanych na tych 
szczeblach ze specyfiką oraz potrzebami na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, przy jednoczesnym 
umożliwieniu, w stosownych i 
niezbędnych przypadkach, rozwiązywania 
niektórych kwestii politycznych w sposób 
odgórny;

Or. en

Poprawka 21
Jens Nilsson
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że polityka spójności umożliwia 
najlepiej nadanie strategii „Europa 2020” 
wymiaru terytorialnego niezbędnego do 
rozwiązania bardzo istotnych różnic 
wzrostu w ramach Unii oraz w ramach 
państw członkowskich oraz że rozbieżne 
zdolności instytucjonalne oznaczają, że 
różne regiony nie mogą w ten sam sposób 
wykorzystywać danych celów jako punktu 
odniesienia;

6. uważa, że polityka spójności umożliwia 
najlepiej nadanie strategii „Europa 2020” 
wymiaru terytorialnego niezbędnego do 
rozwiązania bardzo istotnych różnic 
wzrostu w ramach Unii i w ramach państw 
członkowskich oraz że zapewnia, że 
potencjał wzrostu wykorzystywany jest 
również na najbardziej oddalonych i 
najrzadziej zaludnionych terytoriach 
unijnych oraz że rozbieżne zdolności 
instytucjonalne oznaczają, że różne regiony 
nie mogą w ten sam sposób 
wykorzystywać danych celów jako punktu 
odniesienia;

Or. en

Poprawka 22
Riikka Pakarinen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że polityka spójności umożliwia 
najlepiej nadanie strategii „Europa 2020” 
wymiaru terytorialnego niezbędnego do
rozwiązania bardzo istotnych różnic 
wzrostu w ramach Unii oraz w ramach 
państw członkowskich oraz że rozbieżne 
zdolności instytucjonalne oznaczają, że 
różne regiony nie mogą w ten sam sposób 
wykorzystywać danych celów jako punktu 
odniesienia;

6. uważa, że polityka spójności umożliwia 
najlepiej nadanie strategii „Europa 2020” 
wymiaru terytorialnego umożliwiającego 
podejmowanie prób rozwiązania bardzo 
istotnych różnic wzrostu w ramach Unii 
oraz w ramach państw członkowskich, oraz 
że rozbieżne zdolności instytucjonalne 
oznaczają, że różne regiony nie są w stanie 
w ten sam sposób wykorzystywać danych 
celów jako punktu odniesienia;

Or. fi

Poprawka 23
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest szczególnie zaniepokojony faktem, 
że kryzys doprowadził do znacznego 
wzrostu liczby osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
szczególnie w regionach i miastach 
objętych celem konwergencji, a także 
uważa rozwiązanie tych kwestii za palące, 
gdyż powodują one zmniejszenie 
konwergencji regionów i mogą stanowić 
zagrożenie dla konkurencyjności Unii w 
perspektywie średnio- i długookresowej ze 
względu na skoncentrowanie się na 
dziedzinach polityki, które zapewniają 
trwałe zatrudnienie dobrej jakości oraz 
włączenie społeczne;

7. jest szczególnie zaniepokojony faktem, 
że kryzys doprowadził do znacznego 
wzrostu proporcji ludności zagrożonej 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
szczególnie w regionach i miastach 
objętych celem konwergencji, a także 
uważa rozwiązanie tych kwestii za palące, 
gdyż powodują one zmniejszenie 
konwergencji regionów i mogą stanowić 
zagrożenie dla konkurencyjności Unii w 
perspektywie średnio- i długookresowej ze 
względu na skoncentrowanie się na 
dziedzinach polityki, które zapewniają 
dostęp do trwałego zatrudnienia dobrej 
jakości oraz włączenie społeczne, 
ograniczenie rozdrobnienia i ułatwienie 
zmiany pracy, z naciskiem na programy 
przekwalifikowania osób długotrwale 
bezrobotnych oraz wykorzystanie 
doświadczeń osób u schyłku kariery 
zawodowej;

Or. ro

Poprawka 24
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest szczególnie zaniepokojony faktem, 
że kryzys doprowadził do znacznego 
wzrostu liczby osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
szczególnie w regionach i miastach 
objętych celem konwergencji, a także 
uważa rozwiązanie tych kwestii za palące, 
gdyż powodują one zmniejszenie 
konwergencji regionów i mogą stanowić 
zagrożenie dla konkurencyjności Unii w 

7. jest szczególnie zaniepokojony faktem, 
że kryzys doprowadził do znacznego 
wzrostu liczby osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
szczególnie w regionach i miastach 
objętych celem konwergencji, a także 
uważa rozwiązanie tych kwestii za palące, 
gdyż powodują one zmniejszenie 
konwergencji regionów i mogą stanowić 
zagrożenie dla konkurencyjności Unii w 
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perspektywie średnio- i długookresowej ze 
względu na skoncentrowanie się na 
dziedzinach polityki, które zapewniają 
trwałe zatrudnienie dobrej jakości oraz 
włączenie społeczne;

perspektywie średnio- i długookresowej ze 
względu na skoncentrowanie się na 
dziedzinach polityki, które zapewniają 
trwałe zatrudnienie dobrej jakości oraz 
włączenie społeczne; podkreśla, że należy 
poświęcić szczególną uwagę zatrudnieniu 
oraz włączeniu społecznemu młodzieży, a 
także zwraca uwagę na kluczową rolę 
MŚP w stwarzaniu i zwiększaniu 
zatrudnienia dobrej jakości;

Or. en

Poprawka 25
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla rolę EFS w zmniejszeniu 
różnic kapitału społecznego w regionach, 
również w kontekście wdrożenia 
społecznego wymiaru strategii „Europa 
2020”, gdyż ten fundusz, wraz z EFRR, 
miał znaczny wkład w realizację 
niektórych najważniejszych obecnie 
priorytetów Unii, takich jak zwiększenie 
zatrudnienia młodzieży i poprawa sytuacji 
na rynku pracy, wspieranie zrównoważonej 
gospodarki i wzrostu, zmniejszenie liczby 
uczniów przedwcześnie kończących naukę 
oraz zwalczanie ubóstwa, dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego;

8. podkreśla rolę EFS w zmniejszeniu 
różnic kapitału społecznego w regionach, 
gdyż ten fundusz, wraz z EFRR, powinien 
mieć wkład w realizację niektórych 
najważniejszych obecnie priorytetów Unii, 
takich jak zwiększenie zatrudnienia 
młodzieży i poprawa sytuacji na rynku 
pracy, wspieranie zrównoważonej 
gospodarki i wzrostu, zmniejszenie liczby 
uczniów przedwcześnie kończących naukę 
oraz zwalczanie ubóstwa, dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego; dlatego nalega, 
aby kłaść większy nacisk na zasadę 
należytego zarządzania finansami, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
efektywności i skuteczności działań w 
ramach EFS;

Or. en

Poprawka 26
Tamás Deutsch
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla rolę EFS w zmniejszeniu 
różnic kapitału społecznego w regionach, 
również w kontekście wdrożenia 
społecznego wymiaru strategii „Europa 
2020”, gdyż ten fundusz, wraz z EFRR, 
miał znaczny wkład w realizację 
niektórych najważniejszych obecnie 
priorytetów Unii, takich jak zwiększenie 
zatrudnienia młodzieży i poprawa sytuacji 
na rynku pracy, wspieranie zrównoważonej 
gospodarki i wzrostu, zmniejszenie liczby 
uczniów przedwcześnie kończących naukę 
oraz zwalczanie ubóstwa, dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego;

8. podkreśla rolę EFS w zmniejszeniu 
różnic kapitału społecznego w regionach, 
również w kontekście wdrożenia 
społecznego wymiaru strategii „Europa 
2020”, gdyż ten fundusz, wraz z EFRR, 
miał znaczny wkład w realizację 
niektórych najważniejszych obecnie 
priorytetów Unii, takich jak zwiększenie 
zatrudnienia młodzieży i poprawa sytuacji 
na rynku pracy, wspieranie zrównoważonej 
gospodarki i wzrostu, zmniejszenie liczby 
uczniów przedwcześnie kończących naukę 
oraz zwalczanie ubóstwa, dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego; dodaje, że EFS 
najskuteczniej przyczynia się do 
zwiększenia zatrudnienia wówczas, gdy 
jest wykorzystywany w połączeniu z 
EFRR;

Or. en

Poprawka 27
Riikka Pakarinen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla rolę EFS w zmniejszeniu 
różnic kapitału społecznego w regionach, 
również w kontekście wdrożenia 
społecznego wymiaru strategii „Europa 
2020”, gdyż ten fundusz, wraz z EFRR, 
miał znaczny wkład w realizację 
niektórych najważniejszych obecnie 
priorytetów Unii, takich jak zwiększenie 
zatrudnienia młodzieży i poprawa sytuacji 
na rynku pracy, wspieranie zrównoważonej 
gospodarki i wzrostu, zmniejszenie liczby 
uczniów przedwcześnie kończących naukę 

8. podkreśla rolę EFS w zmniejszeniu 
różnic kapitału społecznego w regionach, 
również w kontekście wdrożenia 
społecznego wymiaru strategii „Europa 
2020”, gdyż ten fundusz, wraz z EFRR, 
dążył do realizacji niektórych 
najważniejszych obecnie priorytetów Unii, 
takich jak zwiększenie zatrudnienia 
młodzieży i poprawa sytuacji na rynku 
pracy, wspieranie zrównoważonej 
gospodarki i wzrostu, zmniejszenie liczby 
uczniów przedwcześnie kończących naukę 
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oraz zwalczanie ubóstwa, dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego;

oraz zwalczanie ubóstwa, dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego;

Or. fi

Poprawka 28
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że wszystkie regiony muszą 
sprostać wyzwaniu, którym jest 
zapewnienie ekologicznego wzrostu i 
zwiększenie efektywnej gospodarki 
zasobami; w tym kontekście podkreśla 
potencjał inwestycji w efektywność 
energetyczną, prowadzących do tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz potrzebę 
dalszych inwestycji w badania i rozwój w 
Europie;

Or. en

Poprawka 29
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina jednak, że mimo mocnych 
dowodów na przyspieszenie wdrażania 
polityki spójności oraz mimo istotnego 
wkładu wnoszonego przez utworzone w 
konsekwencji programy w wielu 
dziedzinach, w których inwestycje są 
niezbędne dla zmodernizowania 
gospodarki i podniesienia jej 
konkurencyjności (takich jak badania i 
rozwój, wspieranie MŚP, ponowne 
uprzemysłowienie, włączenie społeczne 
oraz edukacja i szkolenie), wdrożenie 

9. przypomina jednak, że mimo mocnych 
dowodów na przyspieszenie wdrażania 
polityki spójności oraz mimo istotnego 
wkładu wnoszonego przez utworzone w 
konsekwencji programy w wielu 
dziedzinach, w których inwestycje są 
niezbędne dla zmodernizowania 
gospodarki i podniesienia jej 
konkurencyjności (takich jak badania i 
rozwój, wspieranie MŚP, ponowne 
uprzemysłowienie, włączenie społeczne 
oraz edukacja i szkolenie), wdrożenie 
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programów w wielu państwach 
członkowskich do końca obecnego okresu 
programowania jest zagrożone;

programów w wielu państwach 
członkowskich przed końcem obecnego 
okresu programowania jest zagrożone;

Or. en

Poprawka 30
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
zbadania synergii między finansowaniem 
polityki spójności a innymi źródłami 
finansowania w UE (takimi jak TEN-T, 
TEN-E, instrument „Łącząc Europę” i inne 
programy), jak również środkami 
udzielanymi przez Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju; ponagla państwa 
członkowskie do uproszczenia i 
poprawienia dostępu do środków 
pozostających do dyspozycji, aby zachęcić 
MŚP, gminy miejskie i innych 
zainteresowanych beneficjentów do ich 
wykorzystania;

10. zachęca państwa członkowskie do 
zbadania synergii między finansowaniem 
polityki spójności a innymi źródłami 
finansowania w UE (takimi jak TEN-T, 
TEN-E, instrument „Łącząc Europę”, 
inicjatywa „Horyzont 2020”, COSME i 
inne programy), jak również środkami 
udzielanymi przez Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju; ponagla państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
i do uproszczenia i poprawienia dostępu do 
środków pozostających do dyspozycji, aby 
zachęcić MŚP, gminy miejskie i innych 
zainteresowanych beneficjentów do ich 
wykorzystania;

Or. en

Poprawka 31
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca państwa członkowskie do 
zbadania synergii między finansowaniem 
polityki spójności a innymi źródłami 
finansowania w UE (takimi jak TEN-T, 

10. zachęca państwa członkowskie do 
zbadania synergii między finansowaniem 
polityki spójności a innymi źródłami 
finansowania w UE (takimi jak TEN-T, 
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TEN-E, instrument „Łącząc Europę” i inne 
programy), jak również środkami 
udzielanymi przez Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju; ponagla państwa 
członkowskie do uproszczenia i 
poprawienia dostępu do środków 
pozostających do dyspozycji, aby zachęcić 
MŚP, gminy miejskie i innych 
zainteresowanych beneficjentów do ich 
wykorzystania;

TEN-E, instrument „Łącząc Europę” i inne 
programy), jak również środkami 
udzielanymi przez Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju; ponagla państwa 
członkowskie do uproszczenia i 
poprawienia dostępu do środków 
pozostających do dyspozycji, aby zachęcić 
MŚP, sektor gospodarki społecznej, gminy 
miejskie i innych zainteresowanych 
beneficjentów do ich wykorzystania;

Or. en

Poprawka 32
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie, że chociaż 
jasne jest, że ocena ma zasadniczą rolę do 
odegrania w ramach debaty politycznej i 
uczenia się, brak danych, a w wielu 
przypadkach niemożność ich pozyskania,
uniemożliwia należyte monitorowanie 
postępów w osiąganiu przyjętych celów na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, a także 
uważa poszerzenie i aktualizację 
regionalnych danych statystycznych oraz 
poprawę jakości danych za priorytetowe;

11. wyraża zaniepokojenie, że chociaż 
dostarczanie danych kontrolnych i 
informacji dotyczących wdrażania 
poprawia jakość wyznaczanych celów, to
w wielu przypadkach składania 
sprawozdań z postępu, nierówna jakość
utrudnia uzyskanie pełnego obrazu 
postępu na drodze do tych celów na 
szczeblu regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 33
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie, że chociaż 11. rozumie, że ocena ma zasadniczą rolę 
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jasne jest, że ocena ma zasadniczą rolę do 
odegrania w ramach debaty politycznej i 
uczenia się, brak danych, a w wielu 
przypadkach niemożność ich pozyskania, 
uniemożliwia należyte monitorowanie 
postępów w osiąganiu przyjętych celów na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, a także 
uważa poszerzenie i aktualizację 
regionalnych danych statystycznych oraz 
poprawę jakości danych za priorytetowe;

do odegrania w ramach debaty politycznej 
i uczenia się, a zatem konieczne jest
monitorowanie postępów w osiąganiu 
przyjętych celów; jednak zauważa, że 
władze regionalne i lokalne są już 
przeciążone swoimi własnymi programami 
i wspomniane monitorowanie nie może 
nałożyć na nie dodatkowego obciążenia;

Or. en

Poprawka 34
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich, aby w celu poprawy 
jakości sporządzania programów i ich 
wdrażania wykorzystywały w pełni 
instrumenty monitorowania i oceny 
dostępne w kontekście kolejnych ram 
prawnych;

13. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich, aby w celu poprawy 
przejrzystości sprawozdawczości i jakości 
sporządzania programów i ich wdrażania 
wykorzystywały w pełni instrumenty 
monitorowania i oceny dostępne w 
kontekście kolejnych ram prawnych 
(większe zorientowanie na wyniki, użycie 
wspólnego wskaźnika produktu, wybór
wskaźników wyników pod kątem 
konkretnych programów oraz klarowne 
ramy funkcjonowania);

Or. en

Poprawka 35
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję, która rozpoczyna 
właśnie ocenę ex post 2007–2013 oraz 
państwa członkowskie do oparcia tejże 
oceny na wiarygodnych danych, do 
pochylenia się nad wydajnością, 
skutecznością i skutkami działań, a także 
do zakończenia oceny do 2015 r., aby 
wyciągnąć jasne wnioski, które zostaną 
wykorzystane w kolejnym okresie 
programowania poddanym ocenie
śródokresowej;

Or. en

Poprawka 36
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. usilnie wzywa Komisję do współpracy 
z państwami członkowskimi w zakresie 
zwiększania przejrzystości zaproszeń do 
składania ofert dotyczących realizacji 
projektów i ich przewidywalności, a także 
do ograniczenia okresu między 
zaproszeniami a udzielaniem zamówień 
publicznych, w szczególności w 
odniesieniu do MŚP, które konkurują w 
szybko zmieniającym się środowisku;

Or. en

Poprawka 37
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13c. wzywa państwa członkowskie do 
opracowywania strategii politycznych
zachęcających banki do 
współfinansowania projektów unijnych;

Or. en

Poprawka 38
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13d. usilnie wzywa Komisję do weryfikacji 
instytucji zarządzających pod kątem
wdrażania dyrektywy dotyczącej opóźnień 
w płatnościach, a także do uporania się z 
nieuzasadnionymi opóźnieniami w
płatnościach, których dopuściły się te 
instytucje;

Or. en

Poprawka 39
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13e. wzywa Komisję do przeanalizowania 
wpływu wywieranego przez EFS na 
bezrobocie i tworzenie miejsc pracy, a 
także skuteczności działań realizowanych 
w jego ramach;

Or. en
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Poprawka 40
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13f. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego 
Komisji oraz Trybunał Obrachunkowy do 
wzmocnienia kontroli wykonania zadań w 
ramach Funduszu Spójności i funduszy 
strukturalnych, a w szczególności EFS;

Or. en

Poprawka 41
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13g. usilnie wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dogłębnej analizy 
przyczyn niskiej stopy absorpcji;

Or. en

Poprawka 42
Vilja Savisaar-Toomast

Projekt rezolucji
Ustęp 13 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13h. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia poziomu współfinansowania 
w celu przyspieszenia wykorzystania
funduszy.
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Or. en


