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Poprawka 1
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podziela przekonanie Komisji i Rady, że 
zmiany legislacyjne wprowadzone w 
kontekście europejskiego planu naprawy 
gospodarczej spowodują, że fundusze 
strukturalne staną się cennym 
instrumentem naprawy gospodarki 
europejskiej w roku 2010; w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie o 
zagwarantowanie optymalnego 
wykorzystania nowych rozwiązań i 
uproszczonych procedur, aby przyspieszyć 
wdrażanie i pobudzić działalność 
gospodarczą; ponadto domaga się od 
państw członkowskich dopilnowania, aby 
uproszczenie procedur nie prowadziło do 
nadużywania funduszy publicznych;

3. podziela przekonanie Komisji i Rady, że 
zmiany legislacyjne wprowadzone w 
kontekście europejskiego planu naprawy 
gospodarczej spowodują, że fundusze 
strukturalne staną się cennym 
instrumentem naprawy gospodarki 
europejskiej w roku 2010; w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie o 
zagwarantowanie optymalnego 
wykorzystania nowych rozwiązań i 
uproszczonych procedur, aby przyspieszyć 
wdrażanie, nie szczędząc wysiłków na 
rzecz zagwarantowania realizacji na czas 
środków przeznaczonych na krajowe 
programy operacyjne i związane z nimi 
przedsięwzięcia oraz potęgując 
maksymalnie ich efekt mnożnikowy w 
postaci pobudzania działalności 
gospodarczej, co ma istotne znaczenie w 
przypadku regionów uzależnionych w 
dużym stopniu od inwestycji publicznych, 
takich jak regiony najbardziej odległe;
ponadto domaga się od państw 
członkowskich dopilnowania, aby 
uproszczeniu procedur towarzyszyły 
wydajne systemy zarządzania i kontroli 
mające na celu optymalne wykorzystanie 
funduszy i zapobieganie niewłaściwemu 
ich wykorzystywaniu;
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3a. zauważa, że regiony przygraniczne 
należą do regionów, które najpoważniej 
ucierpiały wskutek spowolnienia 
gospodarczego, ponieważ handel 
międzynarodowy i transgraniczny 
zmniejszyły się; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby uwzględniły to przy 
przydzielaniu i realizacji przedsięwzięć 
finansowanych z funduszy regionalnych;

Or. en


