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Poprawka 1
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że prace nad WRF w 
żadnym razie nie powinny pokrywać się z 
pracami nad rozporządzeniami 
określającymi zakres wsparcia i przepisami 
wykonawczymi do każdego funduszu, a 
zatem prowadząc te prace, należy 
szanować rolę, jaką Parlament Europejski 
odgrywa w negocjacjach nad podstawą 
prawną polityki spójności; głęboko 
ubolewa, że w negocjacjach nad WRF na 
lata 2014–2020 nie przestrzegano tej 
zasady, co sprawiło, że prace nad WRF 
istotnie wpłynęły na legislacyjne 
negocjacje nad rozporządzeniami 
regulującymi politykę spójności co do 
treści i ram czasowych;

2. jest zdania, że prace nad WRF w 
żadnym razie nie powinny pokrywać się z 
pracami nad rozporządzeniami 
określającymi zakres wsparcia i przepisami 
wykonawczymi do każdego funduszu, a 
zatem prowadząc te prace, należy 
szanować rolę i prerogatywy, Parlamentu 
Europejskiego w negocjacjach nad 
podstawą prawną polityki spójności; 
głęboko ubolewa, że w negocjacjach nad 
WRF na lata 2014–2020 nie przestrzegano 
tej zasady, co sprawiło, że prace nad WRF 
istotnie wpłynęły na rozporządzenia 
regulujące politykę spójności co do treści i 
ram czasowych, ubolewa wobec tego nad 
wprowadzeniem warunkowości 
makroekonomicznej oraz rezerwy na 
wykonanie do politycznego porozumienia 
Rady Europejskiej, które, według 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, wchodzą w zakres procedury 
współdecyzji; 

Or. en

Poprawka 2
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dyskusję o zasobach na 
politykę spójności należy oprzeć na 

3. podkreśla, że dyskusję o zasobach na 
politykę spójności należy oprzeć na 
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analizie potrzeb i uwzględnić ocenę 
realizacji tej polityki w poprzednim okresie 
programowania; przypomina, że polityka 
spójności jest inwestycyjną polityką 
wspierającą rozwój, a zatem zyska na 
znaczeniu jako unijny instrument 
napędzania wzrostu, tworzenia miejsc 
pracy, pobudzania inwestycji publicznych i 
zmniejszania nierówności społecznych;

analizie regionalnych i lokalnych potrzeb 
rozwojowych i uwzględnić ocenę realizacji 
tej polityki w poprzednim okresie 
programowania; przypomina, że polityka 
spójności jest inwestycyjną polityką 
wspierającą rozwój, a zatem zyska na 
znaczeniu jako unijny instrument 
napędzania wzrostu, tworzenia miejsc 
pracy, pobudzania inwestycji publicznych i 
promowania włączenia społecznego;
podkreśla, więc, że zmniejszenie budżetu 
UE nieuchronnie przyczyni się do 
zwiększenia dysproporcji oraz 
zahamowania rozwoju gospodarczego i 
podważy zasadę solidarności;

Or. en

Poprawka 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dyskusję o zasobach na 
politykę spójności należy oprzeć na 
analizie potrzeb i uwzględnić ocenę 
realizacji tej polityki w poprzednim okresie 
programowania; przypomina, że polityka 
spójności jest inwestycyjną polityką 
wspierającą rozwój, a zatem zyska na 
znaczeniu jako unijny instrument 
napędzania wzrostu, tworzenia miejsc 
pracy, pobudzania inwestycji publicznych i 
zmniejszania nierówności społecznych;

3. podkreśla, że dyskusję o zasobach na 
politykę spójności należy oprzeć na 
analizie potrzeb i uwzględnić ocenę 
realizacji tej polityki w poprzednim okresie 
programowania; przypomina, że polityka 
spójności jest inwestycyjną polityką 
wspierającą rozwój, a zatem zyska na 
znaczeniu jako unijny instrument 
napędzania wzrostu, tworzenia miejsc 
pracy, pobudzania inwestycji publicznych, 
rozwiązywania problemów związanych ze 
zmianą klimatu i zależnością 
energetyczną oraz zmniejszania 
nierówności społecznych, w dążeniu do 
realizacji celów strategii Europa 2020;

Or. ro
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Poprawka 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dyskusję o zasobach na 
politykę spójności należy oprzeć na 
analizie potrzeb i uwzględnić ocenę 
realizacji tej polityki w poprzednim okresie 
programowania; przypomina, że polityka 
spójności jest inwestycyjną polityką 
wspierającą rozwój, a zatem zyska na 
znaczeniu jako unijny instrument 
napędzania wzrostu, tworzenia miejsc 
pracy, pobudzania inwestycji publicznych i
zmniejszania nierówności społecznych;

3. podkreśla, że dyskusję o zasobach na 
politykę spójności należy oprzeć na 
analizie potrzeb i uwzględnić ocenę 
realizacji tej polityki w poprzednim okresie 
programowania; przypomina, że polityka 
spójności jest inwestycyjną polityką 
wspierającą rozwój i walczącą z kryzysem, 
a zatem zyska na znaczeniu jako unijny 
instrument napędzania zrównoważonego
wzrostu, tworzenia miejsc pracy, 
pobudzania inwestycji publicznych,
zmniejszania nierówności społecznych i 
ubóstwa, pobudzania transformacji 
sektora energetyki oraz walki ze zmianami 
klimatu;

Or. en

Poprawka 5
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. wyraża ubolewanie w związku z 
precedensem wprowadzonym przez Radę 
Unii Europejskiej dotyczącym środków 
budżetowych przeznaczonych z funduszy 
strukturalnych na nowy region 
najbardziej oddalony, Majottę, w ramach 
WRF 2014–2020; podkreśla, że żaden 
region nie otrzymał jeszcze ustalonej puli 
środków, która nie miałaby uzasadnienia 
w podstawie prawnej i nie opierała się na 
żadnym ze stosowanych kryteriów; 
przypomina, że precedens ten stanowi 
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naruszenie zasady przestrzegania 
równości między regionami i 
poszanowania podziału regionów na 
kategorie zdefiniowane we wspólnym 
rozporządzeniu w sprawie funduszy;

Or. fr

Poprawka 6
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony, że stale 
wzrasta liczba nieuregulowanych 
rachunków na zakończenie roku, oraz 
uważa, że luka w budżecie UE najbardziej 
dotyka politykę spójności; wzywa w 
związku z tym do strukturalnej reformy 
budżetu UE, w tym reformy zasobów 
własnych.

5. jest poważnie zaniepokojony, że stale 
wzrasta liczba nieuregulowanych
rachunków na zakończenie roku, oraz 
uważa, że luka w budżecie UE najbardziej 
dotyka politykę spójności; stwierdza, że 
pozostałe skutki okresu 2007-2014 nie są 
rozwiązane w wieloletnich ramach 
finansowych 2014-2020; wzywa w 
związku z tym do dalszej reformy budżetu 
UE, w tym reformy zasobów własnych.

Or. en


