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Poprawka 1
Ricardo Cortés Lastra

Projekt rezolucji
Odniesienie 16a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
strategiczne Komisji na temat polityki 
spójności z kwietnia 2010 r., zawierające 
podsumowanie krajowych sprawozdań 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że od 2007 r.
rozporządzenia dotyczące funduszy 
strukturalnych przewidują obowiązkowe 
przeznaczanie środków na osiągnięcie 
celów lizbońskich przez państwa UE-15
i ukierunkowanie zasobów w ramach 
polityki spójności na atrakcyjność państw 
członkowskich i regionów, wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie,

A. mając na uwadze, że ostatecznym celem 
polityki spójności jest ograniczenie różnic 
pomiędzy poziomami rozwoju różnych 
regionów, oraz pamiętając o zapóźnieniu 
najmniej uprzywilejowanych regionów
i wysp (w tym obszarów wiejskich); mając 
na uwadze, że od 2007 r. rozporządzenia 
dotyczące funduszy strukturalnych 
przewidują obowiązkowe przeznaczanie 
środków na osiągnięcie celów lizbońskich 
przez państwa UE-15 i ukierunkowanie 
zasobów w ramach polityki spójności na 
atrakcyjność państw członkowskich
i regionów, wzrost gospodarczy
i zatrudnienie, 

Or. es
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Poprawka 3
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że od 2007 r.
rozporządzenia dotyczące funduszy 
strukturalnych przewidują obowiązkowe 
przeznaczanie środków na osiągnięcie 
celów lizbońskich przez państwa UE-15
i ukierunkowanie zasobów w ramach 
polityki spójności na atrakcyjność państw 
członkowskich i regionów, wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie,

A. mając na uwadze, że od 2007 r.
rozporządzenia dotyczące funduszy 
strukturalnych przewidują obowiązkowe 
przeznaczanie środków na osiągnięcie 
celów lizbońskich przez państwa UE-15 –
a podobny nieobowiązkowy mechanizm 
przeznaczania środków stosują 
dobrowolnie państwa UE-12 –
i ukierunkowanie zasobów w ramach 
polityki spójności na atrakcyjność państw 
członkowskich i regionów, wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie,

Or. en

Poprawka 4
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że – zwłaszcza 
podczas obecnej recesji – polityka 
spójności jest głównym instrumentem 
służącym wspieraniu wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w UE ze 
względu na stałą kwotę funduszy
i stosowany system zdecentralizowanego 
zarządzania,

B. mając na uwadze, że – zwłaszcza 
podczas obecnej recesji – polityka 
spójności jest jednym z głównych 
instrumentów służących wspieraniu 
wzrostu gospodarczego, konkurencyjności
i zatrudnienia w UE ze względu m.in. na 
stałą kwotę funduszy, stosowany system 
zdecentralizowanego zarządzania oraz 
włączenie do podstawowych celów 
Wspólnoty jej priorytetów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju,

Or. es
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Poprawka 5
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że – zwłaszcza 
podczas obecnej recesji – polityka 
spójności jest głównym instrumentem 
służącym wspieraniu wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w UE ze 
względu na stałą kwotę funduszy
i stosowany system zdecentralizowanego 
zarządzania,

B. mając na uwadze, że – zwłaszcza 
podczas obecnej recesji – polityka 
spójności jest głównym instrumentem 
służącym wspieraniu wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w UE ze 
względu na stałą kwotę funduszy na rzecz 
długoterminowych programów
i politycznych strategii rozwojowych
i stosowany system zdecentralizowanego 
zarządzania,

Or. en

Poprawka 6
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE dwie trzecie 
inwestycji sektora publicznego jest 
dokonywanych na szczeblu regionalnym
i lokalnym oraz że na szczeblu władz 
regionalnych i lokalnych często 
skoncentrowane są znaczne kompetencje
w zakresie realizacji polityki i władze te są 
najważniejszymi podmiotami, które 
realizują obecną strategię lizbońską i które 
będą realizować przyszłą strategię „UE 
2020”,

C. mając na uwadze, że w UE dwie trzecie 
inwestycji sektora publicznego jest 
dokonywanych na szczeblu regionalnym
i lokalnym oraz że na szczeblu władz 
regionalnych i lokalnych często 
skoncentrowane są znaczne kompetencje
w zakresie realizacji polityki i władze te są 
najważniejszymi podmiotami, które 
wprowadzają w życie obecną strategię 
lizbońską i które będą realizować przyszłą 
strategię „UE 2020”,

Or. en
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Poprawka 7
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że polityka spójności 
winna być integralną częścią strategii „UE 
2020”, ponieważ jest uwzględniona
w traktacie lizbońskim jako instrument 
służący osiągnięciu celów traktatu,

D. mając na uwadze, że polityka spójności, 
zgodnie z wcześniejszą decyzją
o włączeniu do jej priorytetów wkładu na 
rzecz realizacji celów określonych
w strategii lizbońskiej i strategii
z Göteborga, winna być integralną częścią 
strategii „UE 2020”, ponieważ pomaga 
zwiększać wzrost, konkurencyjność
i zatrudnienie, a są to strategiczne cele 
UE,

Or. es

Poprawka 8
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że polityka spójności 
winna być integralną częścią strategii „UE 
2020”, ponieważ jest uwzględniona
w traktacie lizbońskim jako instrument 
służący osiągnięciu celów traktatu,

D. mając na uwadze, że polityka spójności 
winna być rozpatrywana w powiązaniu ze
strategią „UE 2020”, ponieważ jest 
uwzględniona w traktacie lizbońskim jako 
instrument służący osiągnięciu celów 
traktatu,

Or. en

Poprawka 9
Lena Kolarska-Bobińska 

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że proponowana 
strategia „UE 2020”, podobna do strategii 
lizbońskiej, nie odzwierciedla
w wystarczającym stopniu różnych 
poziomów rozwoju regionów i państw 
członkowskich, a zatem nie kładzie 
odpowiedniego nacisku na spójność 
gospodarczą w rozszerzonej UE,

Or. en

Poprawka 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że w ramach środków 
przyznanych na programy na lata 2007–
2013 kwotę około 228 mld EUR w okresie 
7 lat przeznaczono na priorytety 
lizbońskie; podkreśla, że ogólne kwoty 
środków, również w UE-12, przekroczyły 
wymagane odsetki;

1. wskazuje, że polityka spójności jest 
instrumentem służącym rozwojowi polityki 
UE, pod warunkiem że środki są zależne 
od przeprowadzenia konkretnych 
inwestycji; zauważa, że w ramach środków 
przyznanych na programy na lata 2007–
2013 kwotę około 228 mld EUR w okresie 
7 lat przeznaczono na priorytety 
lizbońskie; podkreśla, że ogólne kwoty 
środków, również w UE-12, przekroczyły 
wymagane odsetki;

Or. es

Poprawka 11
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że w ramach środków 1. zauważa, że w ramach środków 
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przyznanych na programy na lata 2007–
2013 kwotę około 228 mld EUR w okresie 
7 lat przeznaczono na priorytety 
lizbońskie; podkreśla, że ogólne kwoty 
środków, również w UE-12, przekroczyły 
wymagane odsetki;

przyznanych na programy na lata 2007–
2013 kwotę około 228 mld EUR w okresie 
7 lat przeznaczono na priorytety 
lizbońskie; podkreśla, że ogólne kwoty 
środków, również w UE-12, przekroczyły 
sugerowane odsetki;

Or. en

Poprawka 12
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje znaczne zróżnicowanie 
wysokości środków przyznanych 
poszczególnym państwom członkowskich
i celom; podkreśla, że nie istnieje 
uniwersalna polityka dotycząca wszystkich 
obszarów oraz że próba jej stworzenia 
spowodowałaby brak identyfikacji ze 
strategią na rzecz wzrostu gospodarczego
i jej niedostateczną realizację; 

2. odnotowuje znaczne zróżnicowanie 
wysokości środków przyznanych 
poszczególnym państwom członkowskich
i celom; podkreśla, że nie istnieje 
uniwersalna polityka dotycząca wszystkich 
obszarów oraz że próba jej stworzenia 
spowodowałaby brak identyfikacji ze 
strategią na rzecz wzrostu gospodarczego
i jej niedostateczną realizację; należy 
zatem rozważyć podejście polegające na 
ustanowieniu strategii dla 
makroregionów;

Or. en

Poprawka 13
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje znaczne zróżnicowanie 
wysokości środków przyznanych 
poszczególnym państwom członkowskich
i celom; podkreśla, że nie istnieje 
uniwersalna polityka dotycząca wszystkich 

2. odnotowuje znaczne zróżnicowanie 
wysokości środków przyznanych 
poszczególnym państwom członkowskich
i celom; podkreśla, że nie istnieje 
uniwersalna polityka dotycząca wszystkich 
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obszarów oraz że próba jej stworzenia 
spowodowałaby brak identyfikacji ze 
strategią na rzecz wzrostu gospodarczego
i jej niedostateczną realizację; 

obszarów oraz że próba jej stworzenia 
spowodowałaby brak odpowiedzialności
i identyfikacji ze strategią na rzecz wzrostu 
gospodarczego i jej niedostateczną 
realizację;

Or. en

Poprawka 14
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że oryginalna strategia 
lizbońska, oparta wyłącznie na otwartej 
metodzie koordynacji, nie była w stanie ze 
względu na strukturę osiągnąć 
zadeklarowanych celów, a faktyczne 
wyniki osiągnięto dopiero po połączeniu 
jej z polityką spójności; podkreśla, że 
powinno się uniknąć tego błędu
w proponowanej strategii „UE 2020”; 

Or. en

Poprawka 15
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z ubolewaniem zauważa, że – ze 
względu na opóźnienie w rozpoczęciu
realizacji programów i wynikający z niego 
brak danych dotyczących wydatków – na 
tym etapie nie można zweryfikować,
w jakiej mierze środki przyznane na 
realizację programów pokrywają się
z faktycznymi wydatkami;
z niecierpliwością oczekuje na publikację 

4. z ubolewaniem zauważa, że – ze 
względu na opóźnienie w rozpoczęciu 
realizacji programów i wynikający z niego 
brak danych dotyczących wydatków – na 
tym etapie nie można zweryfikować,
w jakiej mierze środki przyznane na 
realizację programów pokrywają się
z faktycznymi wydatkami, nie jest również 
możliwa ocena trafności inwestycji 
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sprawozdania strategicznego Komisji
i zwraca się o przeprowadzenie na tej 
podstawie międzyinstytucjonalnej debaty 
na wysokim szczeblu w celu 
przeanalizowania wkładu polityki 
spójności w osiągnięcie celów lizbońskich
i dokonania oceny przyszłych wzajemnych 
zależności;

lizbońskich, szczególnie w odniesieniu do 
programowania w mniej rozwiniętych 
krajach; z niecierpliwością oczekuje na 
publikację sprawozdania strategicznego 
Komisji i zwraca się o przeprowadzenie na 
tej podstawie międzyinstytucjonalnej 
debaty na wysokim szczeblu w celu 
przeanalizowania wkładu polityki 
spójności w osiągnięcie celów lizbońskich
i dokonania oceny przyszłych wzajemnych 
zależności;

Or. es

Poprawka 16
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Projekt rezolucji
Punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. krytykuje brak ogólnej oceny wpływu 
wydatków w ramach polityki spójności na 
rozwój regionalny; wzywa Komisję do 
dokonania oceny terytorialnego wpływu 
środków przeznaczonych w ramach 
funduszy strukturalnych na strategię 
lizbońską oraz oceny, czy system ten 
faktycznie przyczynia się do 
zrównoważonego i spójnego rozwoju 
terytorialnego; 

5. krytykuje brak ogólnej oceny wpływu 
wydatków w ramach polityki spójności na 
rozwój regionalny; wzywa Komisję do 
dokonania oceny terytorialnego wpływu 
środków przeznaczonych w ramach 
funduszy strukturalnych na strategię
lizbońską oraz oceny, czy system ten 
faktycznie przyczynia się do 
zrównoważonego i spójnego rozwoju 
regionalnego; 

Or. en

Poprawka 17
László Surján

Projekt rezolucji
Punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje, że skuteczna ocena musi opierać 
się na wskaźnikach umożliwiających 

6. uznaje, że skuteczna ocena musi opierać 
się na wskaźnikach umożliwiających 
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porównanie i agregację danych 
dotyczących poszczególnych regionów; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji wskaźników oceny do 2012 r. 
w celu zapewnienia sposobów pomiaru 
wywieranych skutków oraz dokonania 
niezbędnych korekt w następnym okresie 
programowania; 

porównanie i agregację danych 
dotyczących poszczególnych regionów; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji wskaźników oceny do 2012 r. 
w celu zapewnienia sposobów pomiaru 
wywieranych skutków, również
z uwzględnieniem aspektu ilościowego
i jakościowego, oraz dokonania 
niezbędnych korekt w następnym okresie 
programowania; 

Or. en

Poprawka 18
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z ubolewaniem zauważa, że chociaż 
głównymi celami strategii lizbońskiej 
pierwotnie były wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i spójność społeczna,
w momencie ponownego rozpoczęcia 
realizacji strategii w 2005 r. przedstawiono 
mniej ambitny program, w którym filar 
społeczny ma niewielkie znaczenie;

7. z ubolewaniem zauważa, że chociaż 
głównymi celami strategii lizbońskiej 
pierwotnie były wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i spójność społeczna,
w momencie ponownego rozpoczęcia 
realizacji strategii w 2005 r. przedstawiono 
mniej ambitny program;

Or. en

Poprawka 19
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa słaby system wieloszczeblowego 
sprawowania rządów za główne 
ograniczenie strategii lizbońskiej, 
polegające na niedostatecznym udziale 
władz regionalnych i lokalnych oraz 

8. uważa system wieloszczeblowego 
sprawowania rządów za strategiczny zasób 
polityki spójności, ale podkreśla, że władze 
regionalne i lokalne oraz społeczeństwo
obywatelskie wciąż nie są wystarczająco 
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społeczeństwa obywatelskiego
w opracowywaniu, realizacji i ocenie 
strategii oraz w informowaniu o niej; 
zaleca ich większe zaangażowanie na 
wszystkich etapach w przyszłości;

zaangażowane w opracowywanie, 
realizację i ocenę tej polityki oraz
w informowanie o niej; zaleca ich większe 
zaangażowanie na wszystkich etapach
w przyszłości; zauważa, że jeden
z problemów związanych z zarządzaniem
wynika z systemu nadzoru i kontroli 
ustanowionego przez Komisję, w związku
z czym podkreśla konieczność dokonania 
istotnych zmian w procedurach 
zarządzania i kontroli, aby uczynić 
politykę bardziej elastyczną i skuteczną; 
wskazuje jednocześnie, że strategie nie 
mogą być regulowane przez niezwykle 
skomplikowane przepisy;

Or. es

Poprawka 20
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa słaby system wieloszczeblowego 
sprawowania rządów za główne 
ograniczenie strategii lizbońskiej, 
polegające na niedostatecznym udziale 
władz regionalnych i lokalnych oraz 
społeczeństwa obywatelskiego
w opracowywaniu, realizacji i ocenie 
strategii oraz w informowaniu o niej; 
zaleca ich większe zaangażowanie na 
wszystkich etapach w przyszłości;

8. uważa słaby system wieloszczeblowego 
sprawowania rządów za główne 
ograniczenie strategii lizbońskiej, 
polegające na niedostatecznym udziale 
władz regionalnych i lokalnych oraz 
społeczeństwa obywatelskiego
w opracowywaniu, realizacji i ocenie 
strategii oraz w informowaniu o niej; 
apeluje, zgodnie z zasadą pomocniczości 
zawartą w traktacie lizbońskim oraz
z należytym uwzględnieniem znaczenia 
samorządów gminnych, o ich większe 
zaangażowanie na wszystkich etapach
w przyszłości;

Or. de



AM\809976PL.doc 13/52 PE439.965v01-00

PL

Poprawka 21
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że zastosowanie zasady 
partnerstwa w strategii lizbońskiej 
zwiększyło poczucie odpowiedzialności za 
osiągnięcie celów wśród władz lokalnych
i regionalnych, a także zainteresowanych 
podmiotów gospodarczych i społecznych, 
oraz zapewniło większą trwałość 
interwencji;

9. podkreśla, że zastosowanie zasady 
partnerstwa w strategii lizbońskiej 
zwiększyło poczucie odpowiedzialności za 
osiągnięcie celów wśród władz lokalnych
i regionalnych, a także zainteresowanych 
podmiotów gospodarczych i społecznych, 
oraz zapewniło większą trwałość 
interwencji; apeluje do Komisji
o skuteczniejsze monitorowanie 
wdrażania zasady partnerstwa
w państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że regiony i miasta 
europejskie odgrywają fundamentalną 
rolę w realizacji strategii lizbońskiej, 
ponieważ są kluczowymi podmiotami
w dziedzinie polityki innowacji, badań 
naukowych i edukacji; odnotowuje, że 
realizują one ponad jedną trzecią 
wszystkich inwestycji publicznych w UE
i w coraz większym stopniu koncentrują 
się na przeznaczaniu środków z funduszy 
strukturalnych na cele związane ze 
wzrostem i miejscami pracy;

Or. es



PE439.965v01-00 14/52 AM\809976PL.doc

PL

Poprawka 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że w szczególności 
szczebel regionalny ma do odegrania 
istotną rolę jako element pozwalający 
dotrzeć do licznych podmiotów 
gospodarczych i społecznych działających
i prowadzących produkcję w Europie, 
zwłaszcza MŚP, oraz wspierać edukację
i szkolenie zawodowe, badania naukowe, 
innowacje i rozwój;

10. podkreśla, że władze regionalne
i lokalne mogą tworzyć warunki korzystne 
dla wzrostu przedsiębiorczości na swoim 
terenie, jest jednak zdania, że przyszły 
europejski rozwój terytorialny nie może 
opierać się wyłącznie na 
konkurencyjności; zwraca uwagę, że
w szczególności szczebel regionalny ma do 
odegrania istotną rolę jako element 
pozwalający dotrzeć do licznych 
podmiotów gospodarczych i społecznych 
działających i prowadzących produkcję
w Europie, zwłaszcza MŚP, oraz wspierać 
edukację i szkolenie zawodowe, badania 
naukowe, innowacje i rozwój;

Or. es

Poprawka 24
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że w szczególności 
szczebel regionalny ma do odegrania 
istotną rolę jako element pozwalający 
dotrzeć do licznych podmiotów 
gospodarczych i społecznych działających
i prowadzących produkcję w Europie, 
zwłaszcza MŚP, oraz wspierać edukację
i szkolenie zawodowe, badania naukowe, 
innowacje i rozwój;

10. zwraca uwagę, że w szczególności 
szczebel regionalny i lokalny ma do 
odegrania istotną rolę jako element 
pozwalający dotrzeć do licznych 
podmiotów gospodarczych i społecznych 
działających i prowadzących produkcję
w Europie, zwłaszcza MŚP, oraz wspierać 
edukację i szkolenie zawodowe, badania 
naukowe, innowacje i rozwój;

Or. de



AM\809976PL.doc 15/52 PE439.965v01-00

PL

Poprawka 25
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że w szczególności 
szczebel regionalny ma do odegrania 
istotną rolę jako element pozwalający 
dotrzeć do licznych podmiotów 
gospodarczych i społecznych działających
i prowadzących produkcję w Europie, 
zwłaszcza MŚP, oraz wspierać edukację
i szkolenie zawodowe, badania naukowe, 
innowacje i rozwój;

10. zwraca uwagę, że w szczególności 
szczebel regionalny i lokalny ma do 
odegrania istotną rolę jako element 
pozwalający dotrzeć do licznych 
podmiotów gospodarczych i społecznych 
działających i prowadzących produkcję
w Europie, zwłaszcza MŚP, oraz wspierać 
edukację i szkolenie zawodowe, badania 
naukowe, innowacje i rozwój;

Or. en

Poprawka 26
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaleca zwiększenie efektu synergii 
między narodowymi strategicznymi 
ramami odniesienia a krajowymi 
programami reform poprzez bardziej 
zdecydowany i regularny dialog między 
organami administracyjnymi 
odpowiedzialnymi za politykę spójności
i strategię lizbońską, wspierany na 
wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu 
wspólnotowym;

11. ubolewa nad słabym efektem synergii 
między narodowymi strategicznymi 
ramami odniesienia a krajowymi 
programami reform w ramach strategii,
w której brakowało zdecydowanego
i regularnego dialogu między organami 
administracyjnymi odpowiedzialnymi za 
politykę spójności i strategię lizbońską, na 
wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu 
wspólnotowym;

Or. en
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Poprawka 27
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaleca zwiększenie efektu synergii 
między narodowymi strategicznymi 
ramami odniesienia a krajowymi 
programami reform poprzez bardziej 
zdecydowany i regularny dialog między 
organami administracyjnymi 
odpowiedzialnymi za politykę spójności
i strategię lizbońską, wspierany na 
wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu 
wspólnotowym;

11. zaleca zwiększenie efektu synergii 
między narodowymi strategicznymi 
ramami odniesienia a krajowymi 
programami reform poprzez bardziej 
zdecydowany i regularny dialog między 
organami administracyjnymi 
odpowiedzialnymi za politykę spójności
i strategię lizbońską oraz partnerami 
właściwymi pod względem 
merytorycznym, wspierany na wszystkich 
szczeblach, w tym na szczeblu 
wspólnotowym;

Or. de

Poprawka 28
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. docenia dotychczasowe wyniki 
osiągnięte dzięki instrumentom inżynierii 
finansowej i współpracy z EBI w zakresie 
wspierania innowacji i badań naukowych 
poprzez odnawialne formy finansowania; 
uznaje, że wykazują one potencjał jako 
dźwignia inwestycji i zwraca się o ich 
wzmocnienie, co dotyczy zwłaszcza 
instrumentów JEREMIE i JESSICA,
w celu zapewnienia lepszego wsparcia 
przedsiębiorców i MŚP; zaleca 
uproszczenie przepisów dotyczących tych 
instrumentów, aby umożliwić ich większe 
wykorzystywanie przez beneficjentów;

12. docenia dotychczasowe wyniki 
osiągnięte dzięki instrumentom inżynierii 
finansowej i współpracy z EBI w zakresie 
wspierania innowacji i badań naukowych 
poprzez odnawialne formy finansowania 
oraz podkreśla potrzebę wzmocnienia 
powiązań między instrumentami 
finansowania UE a instrumentami 
finansowania EBI; uznaje, że wykazują 
one potencjał jako dźwignia inwestycji
i zwraca się o ich wzmocnienie, co dotyczy 
zwłaszcza instrumentów JEREMIE
i JESSICA, w celu zapewnienia lepszego 
wsparcia przedsiębiorców i MŚP; zaleca 
uproszczenie przepisów dotyczących tych 
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instrumentów, aby umożliwić ich większe 
wykorzystywanie przez beneficjentów;

Or. es

Poprawka 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami;

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami; 
zauważa jednak, że instrumenty takie jak 
strategia lizbońska i strategia „UE 2020” 
są wynikiem porozumienia państw 
członkowskich o wysoce zróżnicowanych 
poziomach rozwoju;

Or. es

Poprawka 30
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami; 

13. pozytywnie ocenia debatę nad
strategią „UE 2020”; podkreśla 
długoterminowy charakter tej strategii, 
która ma na celu stworzenie ramowych 
warunków dla stabilnego wzrostu
w Europie, i zgadza się z określonymi
w niej priorytetami;
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Or. en

Poprawka 31
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami;

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla jej charakter
długoterminowej wizji, która ma na celu 
stworzenie ram koordynacji krajowych 
polityk gospodarczych w celu zwiększenia 
konkurencyjności Europy, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami;

Or. en

Poprawka 32
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami; 

13. odnotowuje przyjęcie wniosku Komisji 
dotyczącego przyszłej strategii „UE 2020”; 
podkreśla długoterminowy charakter tej 
strategii, która ma na celu stworzenie 
ramowych warunków dla stabilnego 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy
w Europie, i zgadza się z określonymi
w niej priorytetami;

Or. en
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Poprawka 33
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami; 

13. odnotowuje przyjęcie wniosku Komisji 
dotyczącego przyszłej strategii „UE 2020”; 
podkreśla długoterminowy charakter tej 
strategii, która ma na celu stworzenie 
ramowych warunków dla stabilnego 
wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami; 

Or. en

Poprawka 34
Salvatore Caronna

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami; 

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami; 
podkreśla znaczenie późniejszego rozwoju 
wieloszczeblowego podejścia 
terytorialnego;

Or. it

Poprawka 35
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
stworzenie ramowych warunków dla 
stabilnego wzrostu w Europie, i zgadza się
z określonymi w niej priorytetami;

13. pozytywnie ocenia przyjęcie wniosku 
Komisji dotyczącego przyszłej strategii 
„UE 2020”; podkreśla długoterminowy 
charakter tej strategii, która ma na celu 
dokonanie obecnie przejścia w kierunku 
zrównoważonej gospodarki poprzez 
oddzielenie wzrostu gospodarczego od 
zużycia źródeł energii;

Or. de

Poprawka 36
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zdecydowanie zaleca, by Komisja 
przygotowała szczerą ocenę słabych stron 
realizacji strategii lizbońskiej w celu 
niedopuszczenia do popełnienia tych 
samych błędów w strategii „UE 2020”;

Or. en

Poprawka 37
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. ubolewa nad sposobem, w jaki 
strategia ta została zaproponowana 
jeszcze przed zakończeniem przeglądu 
aktualnej strategii lizbońskiej, bez 
właściwej konsultacji z Parlamentem 
Europejskim; 
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Or. en

Poprawka 38
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Punkt 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. apeluje o opracowanie strategii, 
zgodnej ze strategią lizbońską, na rzecz 
zrównania infrastruktury ze standardami 
europejskimi poprzez modernizację 
infrastruktury transportu drogowego, 
kolejowego i lotniczego, wprowadzenie 
rozwiązań transportowych, które nie 
zanieczyszczają środowiska, jakościową 
poprawę dostępu do wody pitnej oraz 
systemów kanalizacyjnych
i gospodarowania odpadami, 
wprowadzenie skuteczniejszego 
zarządzania środowiskowego oraz 
zapewnienie zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów naturalnych
i energii odnawialnej w perspektywie 
rozwoju gospodarczego i zwiększenia 
spójności społecznej; 

Or. ro

Poprawka 39
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest zdania, że nowa strategia 
powinna obejmować, oprócz PKB, szereg 
wskaźników dobrobytu, a także wskaźniki 
uwzględniające rozległe gospodarcze 
efekty zewnętrzne i presję związaną ze 
środowiskiem naturalnym; ponadto jest 
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zdania, że wskaźniki te powinno się 
określić, przyjąć i poddać ocenie w drodze 
demokratycznych i innowacyjnych 
procedur;

Or. de

Poprawka 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla potrzebę uzgodnienia 
polityki unijnej z celami strategicznymi 
UE, bez spowodowania przy tym
w państwach członkowskich 
jakichkolwiek zakłóceń w związku
z nakładaniem na nie wymogu 
dokonywania inwestycji, które mogą nie 
być priorytetowe czy nawet konieczne
z punktu widzenia rozwoju 
poszczególnych państw; apeluje
o przyznanie państwom członkowskim 
większej elastyczności w realizacji polityki 
spójności, mając na względzie to, że 
przyspiesza ona osiągnięcie celów 
priorytetowych z perspektywy ogólnej;

Or. es

Poprawka 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. apeluje do UE o przyjęcie 
szczegółowych środków i podjęcie 
stosownych działań w celu sprostania 
szczególnym potrzebom regionów 
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przybrzeżnych, wyspiarskich, górskich
i najbardziej oddalonych w świetle 
podstawy prawnej dla spójności 
terytorialnej, którą wprowadza traktat 
lizboński; 

Or. es

Poprawka 42
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. docenia uwzględnienie we wniosku 
wymiaru społecznego, lecz ubolewa nad 
tym, że nie pełni on głównej roli
w strategii; podkreśla, że ostatni kryzys 
pokazał, iż strategia na rzecz wzrostu 
gospodarczego nie może lekceważyć celów 
ochrony społecznej, dostępu do usług, 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu oraz tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy;

14. docenia uwzględnienie we wniosku 
wymiaru społecznego; podkreśla, że ostatni 
kryzys pokazał, iż strategia na rzecz 
wzrostu gospodarczego nie może 
lekceważyć celów ochrony społecznej, 
dostępu do usług, przeciwdziałania 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 43
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. docenia uwzględnienie we wniosku 
wymiaru społecznego, lecz ubolewa nad 
tym, że nie pełni on głównej roli
w strategii; podkreśla, że ostatni kryzys 
pokazał, iż strategia na rzecz wzrostu 
gospodarczego nie może lekceważyć celów 
ochrony społecznej, dostępu do usług, 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 

14. docenia uwzględnienie we wniosku 
wymiaru społecznego, lecz podkreśla, że 
filar gospodarczy odgrywa główną rolę
w tworzeniu miejsc pracy, a więc istotne 
jest ukończenie tworzenia wolnego, 
otwartego i funkcjonującego rynku 
wewnętrznego, umożliwiającego 
przedsiębiorstwom elastyczne reagowanie 
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społecznemu oraz tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy;

na tendencje makroekonomiczne; 
podkreśla, że ostatni kryzys pokazał, iż 
strategia na rzecz wzrostu gospodarczego 
nie może lekceważyć celów ochrony 
społecznej, dostępu do usług, 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu oraz tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 44
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. docenia uwzględnienie we wniosku 
wymiaru społecznego, lecz ubolewa nad 
tym, że nie pełni on głównej roli
w strategii; podkreśla, że ostatni kryzys 
pokazał, iż strategia na rzecz wzrostu 
gospodarczego nie może lekceważyć celów 
ochrony społecznej, dostępu do usług, 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu oraz tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy;

14. docenia uwzględnienie we wniosku 
wymiaru społecznego, lecz ubolewa nad 
tym, że nie pełni on głównej roli
w strategii; podkreśla, że ostatni kryzys 
pokazał, iż cele ochrony społecznej, 
dostępu do usług, przeciwdziałania 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy 
mają podstawowe znaczenie dla spójności 
społecznej Europy i należy w związku
z tym nadać im wyższy priorytet w strategii 
„UE 2020”;

Or. de

Poprawka 45
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje apel
o tworzenie bardziej zrównoważonych, 
inteligentnych miejsc pracy, lecz uznaje, 

skreślony



AM\809976PL.doc 25/52 PE439.965v01-00

PL

że nowy model gospodarczy może 
spowodować nierówny podział kosztów
i korzyści pomiędzy poszczególne państwa 
członkowskie i regiony, co może pociągać 
za sobą konieczność działania na szczeblu 
Unii w celu zapobieżenia temu zjawisku;

Or. de

Poprawka 46
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje apel
o tworzenie bardziej zrównoważonych, 
inteligentnych miejsc pracy, lecz uznaje, że 
nowy model gospodarczy może 
spowodować nierówny podział kosztów
i korzyści pomiędzy poszczególne państwa 
członkowskie i regiony, co może pociągać 
za sobą konieczność działania na szczeblu 
Unii w celu zapobieżenia temu zjawisku;

15. z zadowoleniem przyjmuje apel
o tworzenie bardziej zrównoważonych, 
inteligentnych miejsc pracy, lecz uznaje, że 
nowy model gospodarczy może 
spowodować nierówny podział kosztów
i korzyści pomiędzy poszczególne państwa 
członkowskie i regiony;

Or. en

Poprawka 47
László Surján

Projekt rezolucji
Punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje apel
o tworzenie bardziej zrównoważonych, 
inteligentnych miejsc pracy, lecz uznaje, że 
nowy model gospodarczy może 
spowodować nierówny podział kosztów
i korzyści pomiędzy poszczególne państwa 
członkowskie i regiony, co może pociągać 
za sobą konieczność działania na szczeblu 

15. z zadowoleniem przyjmuje apel
o tworzenie bardziej zrównoważonych, 
inteligentnych miejsc pracy, lecz uznaje, że 
nowy model gospodarczy może 
spowodować nierówny podział kosztów
i korzyści pomiędzy poszczególne państwa 
członkowskie i regiony, a zatem aby 
zapobiec temu zjawisku, apeluje do Unii
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Unii w celu zapobieżenia temu zjawisku; o wzięcie odpowiedzialności i wskazanie 
kluczowych obszarów działania, w których 
zgodnie z zasadą pomocniczości 
interwencja na szczeblu europejskim jest 
najbardziej odpowiednia w celu 
osiągnięcia najkorzystniejszych wyników 
dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 48
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje apel
o tworzenie bardziej zrównoważonych, 
inteligentnych miejsc pracy, lecz uznaje, że 
nowy model gospodarczy może 
spowodować nierówny podział kosztów
i korzyści pomiędzy poszczególne państwa 
członkowskie i regiony, co może pociągać 
za sobą konieczność działania na szczeblu 
Unii w celu zapobieżenia temu zjawisku;

15. z zadowoleniem przyjmuje apel
o tworzenie bardziej zrównoważonych, 
inteligentnych miejsc pracy, lecz uznaje, że 
nowy model gospodarczy może 
spowodować nierówny podział kosztów
i korzyści pomiędzy poszczególne państwa 
członkowskie i regiony, co może pociągać 
za sobą konieczność działania na szczeblu 
Unii w celu zapobieżenia temu zjawisku; 
apeluje do Komisji o sporządzenie 
strategii europejskiej na rzecz 
ekologicznych miejsc pracy w celu 
wykorzystania cennego potencjału 
zatrudnienia, jaki zrównoważona
gospodarka niesie w regionach będących
w niekorzystnym położeniu oraz 
regionach dotkniętych kryzysem; 

Or. de

Poprawka 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Punkt 15a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystywania potencjału ludzkiego 
zgodnie ze strategią „UE 2020”; uważa, że 
powinno się tego dokonać poprzez 
zwiększenie inwestycji w edukację, 
dostosowanie treści kursów do potrzeb 
rynku pracy, przyciąganie i utrzymanie 
możliwie największej siły roboczej, 
tworzenie większej liczby miejsc pracy
w celu zaspokojenia zapotrzebowania, 
zachęcanie do elastyczności i rozwijania 
ducha przedsiębiorczości oraz 
promowanie równości i integracji 
społecznej;

Or. ro

Poprawka 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników;

skreślony

Or. es
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Poprawka 51
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników;

16. podkreśla, że badania naukowe
i innowacje są najważniejszymi 
narzędziami wspierania rozwoju UE oraz 
że mogą one zwiększać jej 
konkurencyjność w obliczu wyzwań 
globalnych; jest przekonany, że edukacja
i szkolenie są podstawowym warunkiem 
wstępnym osiągnięcia tych celów; jest 
zdania, że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników;

Or. de

Poprawka 52
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników;

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz regularna ocena 
poczynionych postępów na podstawie 
osiągniętych wyników;

Or. en
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Poprawka 53
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Sophie Auconie, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników;

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników; apeluje
w związku z tym o lepszą koordynację 
funduszy strukturalnych i programu 
ramowego w celu maksymalizacji korzyści
z finansowania badań i innowacji
w przyszłości;

Or. en

Poprawka 54
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników;

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników; 
zauważa, że należy zwiększać europejską 
przewagę konkurencyjną poprzez 
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rozwijanie „inteligentnej specjalizacji”
w regionalnych klastrach w państwach 
członkowskich i regionach;

Or. en

Poprawka 55
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników;

16. podkreśla, że edukacja, szkolenie, 
badania naukowe i innowacje są 
najważniejszymi narzędziami 
umożliwiającymi wspieranie rozwoju UE
i zwiększenie jej konkurencyjności
w obliczu wyzwań globalnych; jest zdania, 
że w tych dziedzinach konieczne są 
regularne i rozsądne inwestycje oraz że
w szczególności innowacje powinny być 
mierzone pod kątem ich wyników, takich 
jak np. ich skuteczne przeniesienie do 
sektora usług i przemysłu oraz ich 
faktyczne stosowanie w tych sektorach;

Or. en

Poprawka 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Punkt 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla istotne znaczenie 
konkurencyjności gospodarczej w nowych 
państwach członkowskich dla 
długoterminowego wzrostu; uważa, że 
będzie ona wymagała zwiększenia 
wydatków na badania i rozwój, większej 
konkurencyjności ze strony gospodarek 
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lokalnych oraz udoskonalenia 
infrastruktury pomocniczej dla biznesu, 
aby umożliwić nowym państwom 
członkowskim dostosowanie się do 
„gospodarki opartej na wiedzy”;

Or. ro

Poprawka 57
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Punkt 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uznaje, że ugruntowana struktura 
celów w polityce strukturalnej okazała się 
sukcesem w pierwszych latach swojego
obowiązywania; z uwagi na niezawodność 
planowania apeluje o utrzymanie tej 
struktury, jak też o utrzymanie zasady 
dzielonego zarządzania; uznaje, że
w związku z dostosowaniem do 
zakładanych rezultatów strategii „UE 
2020” konieczna może być modyfikacja 
wspomnianych celów;

Or. en

Poprawka 58
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że wymiar terytorialny 
traktatu lizbońskiego zostanie spełniony 
jedynie, gdy zapewniony zostanie dostęp 
mieszkańców regionów znajdujących się
w niekorzystnym położeniu do wysokiej 
jakości podstawowych udogodnień
w dziedzinie infrastruktury transportowej, 
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telekomunikacji i energii (w tym do sieci) 
po rozsądnych cenach;

Or. de

Poprawka 59
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że braki w infrastrukturze 
są nadal znacznie zróżnicowane w Europie, 
co blokuje jej potencjał wzrostu; uważa, że 
trzeba stworzyć prawdziwie równe reguły 
konkurencji w sektorach transportu, 
energetyki, telekomunikacji i infrastruktury 
informatycznej oraz włączyć je do strategii
i nadal traktować jako istotną część polityki 
spójności;

skreślony

Or. de

Poprawka 60
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że braki
w infrastrukturze są nadal znacznie 
zróżnicowane w Europie, co blokuje jej 
potencjał wzrostu; uważa, że trzeba 
stworzyć prawdziwie równe reguły 
konkurencji w sektorach transportu, 
energetyki, telekomunikacji
i infrastruktury informatycznej oraz 
włączyć je do strategii i nadal traktować 
jako istotną część polityki spójności;

17. zwraca uwagę, że braki
w infrastrukturze są nadal znacznie 
zróżnicowane w Europie, co blokuje jej 
potencjał wzrostu;
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Or. en

Poprawka 61
Danuta Jazłowiecka, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że braki
w infrastrukturze są nadal znacznie 
zróżnicowane w Europie, co blokuje jej 
potencjał wzrostu; uważa, że trzeba 
stworzyć prawdziwie równe reguły
konkurencji w sektorach transportu, 
energetyki, telekomunikacji i infrastruktury 
informatycznej oraz włączyć je do strategii
i nadal traktować jako istotną część 
polityki spójności;

17. zwraca uwagę, że braki
w infrastrukturze są nadal znacznie 
zróżnicowane w Europie, co blokuje jej 
potencjał wzrostu oraz płynne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego; 
uważa, że trzeba stworzyć prawdziwie 
równe reguły konkurencji w sektorach 
transportu, energetyki, telekomunikacji
i infrastruktury informatycznej oraz 
włączyć je do strategii i nadal traktować 
jako istotną część polityki spójności;

Or. en

Poprawka 62
Sabine Verheyen, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że braki
w infrastrukturze są nadal znacznie 
zróżnicowane w Europie, co blokuje jej 
potencjał wzrostu; uważa, że trzeba 
stworzyć prawdziwie równe reguły 
konkurencji w sektorach transportu, 
energetyki, telekomunikacji i infrastruktury 
informatycznej oraz włączyć je do strategii
i nadal traktować jako istotną część 
polityki spójności;

17. zwraca uwagę, że braki
w infrastrukturze, zwłaszcza w regionach 
wiejskich, są nadal znacznie zróżnicowane
w Europie, co blokuje jej potencjał 
wzrostu; uważa, że trzeba stworzyć 
prawdziwie równe reguły konkurencji
w sektorach transportu, energetyki, 
telekomunikacji i infrastruktury 
informatycznej oraz włączyć je do strategii
i nadal traktować jako istotną część 
polityki spójności;

Or. de
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Poprawka 63
László Surján

Projekt rezolucji
Punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że braki
w infrastrukturze są nadal znacznie 
zróżnicowane w Europie, co blokuje jej 
potencjał wzrostu; uważa, że trzeba 
stworzyć prawdziwie równe reguły 
konkurencji w sektorach transportu, 
energetyki, telekomunikacji i infrastruktury 
informatycznej oraz włączyć je do strategii
i nadal traktować jako istotną część 
polityki spójności;

17. zwraca uwagę, że braki
w infrastrukturze są nadal znacznie 
zróżnicowane w Europie, co blokuje jej 
potencjał wzrostu; podkreśla znaczenie 
współpracy transgranicznej w tej 
dziedzinie oraz uważa, że trzeba stworzyć 
prawdziwie równe reguły konkurencji
w sektorach transportu, energetyki, 
telekomunikacji i infrastruktury 
informatycznej oraz włączyć je do strategii
i nadal traktować jako istotną część 
polityki spójności;

Or. en

Poprawka 64
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Punkt 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uznaje, że budżet UE musi odgrywać 
główną rolę w osiąganiu celów strategii 
„UE 2020”; jest zdania, że polityka 
spójności, ze względu na jej nacisk na 
strategię, jej silną i wiążącą warunkowość, 
dostosowane interwencje oraz 
monitorowanie i pomoc techniczną, jest 
skutecznym i efektywnym mechanizmem 
służącym realizacji strategii „UE 2020”;

Or. en
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Poprawka 65
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Punkt 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa, że szczególnie
w odniesieniu do dostępu do łączy 
szerokopasmowych istnieją znaczne 
deficyty na obszarach wiejskich, które 
należy wyrównać zgodnie z celem 
ustanowionym w europejskiej agendzie 
cyfrowej, aby wesprzeć zrównoważony 
rozwój gospodarczy tych regionów;

Or. de

Poprawka 66
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje uznanie roli 
funduszy strukturalnych w realizacji celów 
strategii „UE 2020”; podkreśla jednak, że 
polityka spójności nie jest jedynie źródłem 
stabilnego finansowania, lecz że jej główne 
zasady – podejście zintegrowane, 
wieloszczeblowe sprawowanie rządów
i prawdziwe partnerstwo – są kluczowymi 
elementami gwarantującymi powodzenie 
strategii i powinny zostać do niej w pełni 
włączone. 

18. z zadowoleniem przyjmuje uznanie roli 
funduszy strukturalnych w realizacji celów 
strategii „UE 2020”; podkreśla jednak, że 
polityka spójności nie jest jedynie źródłem 
stabilnego finansowania, lecz że jej główne 
cele – zlikwidowanie rozbieżności 
pomiędzy regionami oraz wprowadzenie 
realnej spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej w Europie, a także jej 
zasady – podejście zintegrowane, 
wieloszczeblowe sprawowanie rządów
i prawdziwe partnerstwo – są kluczowymi 
dodatkowymi elementami gwarantującymi 
powodzenie strategii i powinny zostać
z nią skoordynowane; 

Or. en
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Poprawka 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje uznanie roli 
funduszy strukturalnych w realizacji celów 
strategii „UE 2020”; podkreśla jednak, że 
polityka spójności nie jest jedynie źródłem 
stabilnego finansowania, lecz że jej główne 
zasady – podejście zintegrowane, 
wieloszczeblowe sprawowanie rządów
i prawdziwe partnerstwo – są kluczowymi 
elementami gwarantującymi powodzenie 
strategii i powinny zostać do niej w pełni 
włączone;

18. z zadowoleniem przyjmuje uznanie roli 
funduszy strukturalnych w realizacji celów 
strategii „UE 2020”; podkreśla jednak, że 
polityka spójności nie jest jedynie źródłem 
stabilnego finansowania, lecz jest również 
potężnym instrumentem służącym 
rozwojowi gospodarczemu wszystkich 
regionów Europy, a jej główne zasady –
podejście zintegrowane, wieloszczeblowe 
sprawowanie rządów i prawdziwe 
partnerstwo – są kluczowymi elementami 
gwarantującymi powodzenie strategii
i powinny zostać do niej w pełni włączone;

Or. es

Poprawka 68
Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Punkt 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje uznanie roli 
funduszy strukturalnych w realizacji celów 
strategii „UE 2020”; podkreśla jednak, że 
polityka spójności nie jest jedynie źródłem 
stabilnego finansowania, lecz że jej główne 
zasady – podejście zintegrowane, 
wieloszczeblowe sprawowanie rządów
i prawdziwe partnerstwo – są kluczowymi 
elementami gwarantującymi powodzenie 
strategii i powinny zostać do niej w pełni 
włączone; 

18. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
potencjalnej roli funduszy strukturalnych
w realizacji celów strategii „UE 2020”; 
podkreśla jednak, że polityka spójności nie 
jest jedynie źródłem stabilnego 
finansowania, lecz że jej główne zasady –
podejście zintegrowane, wieloszczeblowe 
sprawowanie rządów i prawdziwe 
partnerstwo – są kluczowymi elementami 
gwarantującymi powodzenie strategii
i powinny zostać do niej w pełni włączone; 

Or. fr
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Poprawka 69
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Punkt 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że w celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu konkurencyjności 
konieczne jest zapewnienie efektywnej
i rozległej infrastruktury; w tym 
kontekście priorytetem przyszłej strategii 
„UE 2020” musi pozostać stworzenie 
odpowiednich instrumentów finansowych 
na rzecz modernizacji i wzajemnego 
połączenia infrastruktur w całej UE;

Or. ro

Poprawka 70
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje o dokonanie przeglądu 
wydatków z unijnych funduszy 
strukturalnych pod kątem ich korzystnego 
wpływu na środowisko naturalne, 
oszczędzanie zasobów i efektywność 
energetyczną, aby osiągnąć cel strategii 
„UE 2020”, to jest przejście na 
gospodarkę o niskim zużyciu zasobów
i nieszkodliwą dla środowiska;

Or. de
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Poprawka 71
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że zdecydowana i dobrze 
finansowana polityka spójności,
obejmująca wszystkie regiony europejskie, 
winna być kluczowym elementem strategii 
„UE 2020”; uważa, że polityka ta, wraz
z jej podejściem horyzontalnym, jest 
warunkiem wstępnym osiągnięcia celów 
strategii „UE 2020”, jak również 
osiągnięcia społecznej, gospodarczej
i terytorialnej spójności w UE; odrzuca 
wszelkie próby ponownej nacjonalizacji 
polityki spójności i zwraca się o pełne 
wsparcie wymiaru regionalnego
w przeglądzie budżetu UE;

19. podkreśla, że zdecydowana i dobrze 
finansowana polityka spójności winna być 
kluczowym dodatkowym elementem 
strategii „UE 2020”; uważa, że polityka ta, 
wraz z jej podejściem horyzontalnym, jest 
unikalnym narzędziem służącym 
osiągnięciu gospodarczej, społecznej
i terytorialnej spójności w UE i jako taka 
jest ważnym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia celów strategii „UE 2020”; 
odrzuca wszelkie próby ponownej 
nacjonalizacji polityki spójności i zwraca 
się o pełne wsparcie wymiaru regionalnego
w przeglądzie budżetu UE;

Or. en

Poprawka 72
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Projekt rezolucji
Punkt 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że odpowiednio wczesne 
określenie mechanizmów realizacji ma 
decydujące znaczenie dla powodzenia 
strategii „UE 2020”;

Or. en

Poprawka 73
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że polityka spójności nie jest 
podrzędna w stosunku do strategii „UE 
2020”; podkreśla, że chociaż priorytety 
polityki spójności powinny zostać 
uzgodnione z celami strategii „UE 2020”, 
należy dopuścić wystarczającą 
elastyczność, aby uwzględnić regionalną 
specyfikę i wesprzeć słabsze regiony
z myślą o pokonaniu ich trudności 
społeczno-gospodarczych i ograniczeniu 
rozbieżności; 

20. podkreśla, że polityka spójności nie jest 
podrzędna w stosunku do strategii „UE 
2020”; podkreśla, że chociaż priorytety 
polityki spójności powinny wynikać
z przewidzianych jednolitych europejskich 
strategicznych ram odniesienia oraz 
zostać uzgodnione z celami strategii „UE 
2020”, należy dopuścić wystarczającą 
elastyczność, aby uwzględnić regionalną
i krajową specyfikę i wesprzeć słabsze 
regiony z myślą o pokonaniu ich trudności 
społeczno-gospodarczych i ograniczeniu 
rozbieżności; z uwagi na to, że liczy się nie 
proces, lecz wyniki, wspólne podejście nie 
może być nadrzędne w stosunku do treści 
strategii „UE 2020” ani też polityki 
spójności przyszłej generacji;

Or. en

Poprawka 74
Salvatore Caronna

Projekt rezolucji
Punkt 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że polityka spójności nie jest 
podrzędna w stosunku do strategii „UE 
2020”; podkreśla, że chociaż priorytety 
polityki spójności powinny zostać 
uzgodnione z celami strategii „UE 2020”, 
należy dopuścić wystarczającą 
elastyczność, aby uwzględnić regionalną 
specyfikę i wesprzeć słabsze regiony
z myślą o pokonaniu ich trudności 
społeczno-gospodarczych i ograniczeniu 
rozbieżności; 

20. podkreśla, że polityka spójności nie jest 
podrzędna w stosunku do strategii „UE 
2020”; podkreśla, że chociaż priorytety 
polityki spójności powinny zostać 
uzgodnione z celami strategii „UE 2020”, 
należy dopuścić wystarczającą 
elastyczność, aby uwzględnić regionalną 
specyfikę i wesprzeć słabsze regiony
z myślą o pokonaniu ich trudności 
społeczno-gospodarczych i ograniczeniu 
rozbieżności, jednocześnie zapewniając 
przyszły rozwój potencjału innowacyjnego 
przez bardziej konkurencyjne regiony;
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Or. it

Poprawka 75
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt rezolucji
Punkt 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że polityka spójności nie jest 
podrzędna w stosunku do strategii „UE 
2020”; podkreśla, że chociaż priorytety 
polityki spójności powinny zostać 
uzgodnione z celami strategii „UE 2020”, 
należy dopuścić wystarczającą 
elastyczność, aby uwzględnić regionalną 
specyfikę i wesprzeć słabsze regiony
z myślą o pokonaniu ich trudności 
społeczno-gospodarczych i ograniczeniu 
rozbieżności; 

20. podkreśla, że polityka spójności nie jest 
podrzędna w stosunku do strategii „UE 
2020”; podkreśla, że chociaż priorytety 
polityki spójności powinny zostać 
uzgodnione z celami strategii „UE 2020”, 
należy dopuścić wystarczającą 
elastyczność, aby uwzględnić regionalną 
specyfikę i wesprzeć słabsze i najbardziej 
potrzebujące regiony z myślą o pokonaniu 
ich trudności społeczno-gospodarczych
i ograniczeniu rozbieżności;

Or. en

Poprawka 76
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Punkt 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że polityka spójności nie jest 
podrzędna w stosunku do strategii „UE 
2020”; podkreśla, że chociaż priorytety 
polityki spójności powinny zostać 
uzgodnione z celami strategii „UE 2020”, 
należy dopuścić wystarczającą 
elastyczność, aby uwzględnić regionalną 
specyfikę i wesprzeć słabsze regiony
z myślą o pokonaniu ich trudności 
społeczno-gospodarczych i ograniczeniu 
rozbieżności;

20. podkreśla, że polityka spójności nie jest 
podrzędna w stosunku do strategii „UE 
2020”; podkreśla, że chociaż priorytety 
polityki spójności powinny zostać 
uzgodnione z celami strategii „UE 2020”, 
należy dopuścić wystarczającą 
elastyczność, aby uwzględnić regionalną 
specyfikę i wesprzeć słabsze regiony
z myślą o pokonaniu ich trudności 
społeczno-gospodarczych, przeszkód 
naturalnych i ograniczeniu rozbieżności;

Or. en
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Poprawka 77
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się o lepszy system 
sprawowania rządów w ramach strategii 
„UE 2020” w porównaniu ze strategią 
lizbońską; zaleca jej opracowanie
i realizację zgodnie z zasadą 
wieloszczeblowego sprawowania rządów, 
tak aby zapewnić większe zaangażowanie 
władz lokalnych i regionalnych oraz 
zainteresowanych podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego; 

21. zwraca się o lepszy system 
sprawowania rządów w ramach strategii 
„UE 2020” w porównaniu ze strategią 
lizbońską; zaleca jej opracowanie
i realizację zgodnie z zasadą 
wieloszczeblowego sprawowania rządów, 
tak aby zapewnić obowiązkowe 
zaangażowanie władz lokalnych
i regionalnych w dobrowolne konsultacje
z zainteresowanymi podmiotami
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 78
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się o lepszy system 
sprawowania rządów w ramach strategii 
„UE 2020” w porównaniu ze strategią 
lizbońską; zaleca jej opracowanie
i realizację zgodnie z zasadą 
wieloszczeblowego sprawowania rządów, 
tak aby zapewnić większe zaangażowanie 
władz lokalnych i regionalnych oraz 
zainteresowanych podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego; 

21. zwraca się o lepszy system 
sprawowania rządów w ramach strategii 
„UE 2020” w porównaniu ze strategią 
lizbońską; zaleca jej opracowanie
i realizację zgodnie z zasadą 
wieloszczeblowego sprawowania rządów, 
m.in. za pomocą instrumentów polityki 
spójności, tak aby zapewnić większe 
zaangażowanie władz lokalnych
i regionalnych oraz zainteresowanych 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego;

Or. fi



PE439.965v01-00 42/52 AM\809976PL.doc

PL

Poprawka 79
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się o lepszy system 
sprawowania rządów w ramach strategii 
„UE 2020” w porównaniu ze strategią 
lizbońską; zaleca jej opracowanie
i realizację zgodnie z zasadą 
wieloszczeblowego sprawowania rządów, 
tak aby zapewnić większe zaangażowanie 
władz lokalnych i regionalnych oraz 
zainteresowanych podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego; 

21. zwraca się o lepszy system 
sprawowania rządów w ramach strategii 
„UE 2020” w porównaniu ze strategią 
lizbońską; zaleca jej opracowanie
i realizację zgodnie z zasadą 
wieloszczeblowego sprawowania rządów, 
tak aby zapewnić większe zaangażowanie 
władz lokalnych i regionalnych oraz 
zainteresowanych podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla, 
że zaangażowanie to powinno obejmować 
przyjęcie porozumień w sprawie 
wieloszczeblowego sprawowania rządów;

Or. en

Poprawka 80
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że spójność terytorialna, która 
jest nowym celem zawartym w traktacie 
lizbońskim, winna stanowić integralną 
część strategii jako niezbędny element 
warunkujący osiągnięcie jej celów;

22. uważa, że strategia „UE 2020” 
powinna być integralnym elementem
w dążeniu do celu, jakim jest spójność 
terytorialna, która jest nowym celem 
zawartym w traktacie lizbońskim;

Or. en
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Poprawka 81
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że spójność terytorialna, która 
jest nowym celem zawartym w traktacie 
lizbońskim, winna stanowić integralną 
część strategii jako niezbędny element 
warunkujący osiągnięcie jej celów;

22. Uważa, że spójność terytorialna, która 
jest nowym celem zawartym w traktacie 
lizbońskim, winna stanowić integralną 
część strategii jako niezbędny element 
warunkujący osiągnięcie jej celów; apeluje
o zwrócenie szczególnej uwagi na regiony,
w których występują przeszkody naturalne 
lub demograficzne o charakterze 
poważnym lub trwałym, takie jak regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie; 

Or. fr

Poprawka 82
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że spójność terytorialna, która 
jest nowym celem zawartym w traktacie 
lizbońskim, winna stanowić integralną 
część strategii jako niezbędny element 
warunkujący osiągnięcie jej celów;

22. Uważa, że spójność terytorialna, która 
jest nowym celem zawartym w traktacie 
lizbońskim, winna stanowić integralną 
część strategii jako niezbędny element 
warunkujący osiągnięcie jej celów; uważa, 
że lokalne inicjatywy na rzecz współpracy 
transgranicznej oferują potencjał dla 
spójności terytorialnej, który nie został 
jeszcze wystarczająco wykorzystany;

Or. fr
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Poprawka 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt rezolucji
Punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że spójność terytorialna, która 
jest nowym celem zawartym w traktacie 
lizbońskim, winna stanowić integralną 
część strategii jako niezbędny element 
warunkujący osiągnięcie jej celów;

22. uważa, że spójność terytorialna, która 
jest nowym celem zawartym w traktacie 
lizbońskim, winna stanowić integralną 
część strategii jako niezbędny element 
warunkujący osiągnięcie jej celów; 
zachęca Komisję do przedstawienia roli 
makroregionów i strategii tematycznych
w sposób bardziej szczegółowy we 
wnioskach dotyczących przyszłych ustaleń
w dziedzinie współpracy terytorialnej; 

Or. en

Poprawka 84
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że silniejszy 
terytorialny wymiar strategii, 
uwzględniający specyfikę regionów 
europejskich, wraz z bezpośrednim 
zaangażowaniem władz regionalnych
i lokalnych w planowanie i realizację 
odpowiednich programów, spowoduje 
większe poczucie odpowiedzialności za 
osiągnięcie jej celów na wszystkich 
szczeblach oraz zapewni większą 
świadomość celów i rezultatów na 
najniższych szczeblach;

23. zwraca uwagę, że silniejszy 
terytorialny wymiar strategii, 
uwzględniający specyfikę regionów 
europejskich, wraz z bezpośrednim 
zaangażowaniem regionalnych i lokalnych 
władz oraz partnerów, zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie funduszy 
strukturalnych, w planowanie i realizację 
odpowiednich programów, spowoduje 
większe poczucie odpowiedzialności za 
osiągnięcie jej celów na wszystkich 
szczeblach oraz zapewni większą 
świadomość celów i rezultatów na 
najniższych szczeblach;

Or. de
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Poprawka 85
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że silniejszy 
terytorialny wymiar strategii, 
uwzględniający specyfikę regionów 
europejskich, wraz z bezpośrednim 
zaangażowaniem władz regionalnych
i lokalnych w planowanie i realizację 
odpowiednich programów, spowoduje 
większe poczucie odpowiedzialności za 
osiągnięcie jej celów na wszystkich 
szczeblach oraz zapewni większą 
świadomość celów i rezultatów na 
najniższych szczeblach; 

23. zwraca uwagę, że silniejszy 
terytorialny wymiar strategii, 
uwzględniający specyfikę oraz różne 
poziomy rozwoju regionów europejskich, 
wraz z bezpośrednim zaangażowaniem 
władz regionalnych i lokalnych
w planowanie i realizację odpowiednich 
programów, spowoduje większe poczucie 
odpowiedzialności za osiągnięcie jej celów 
na wszystkich szczeblach oraz zapewni 
większą świadomość celów i rezultatów na 
najniższych szczeblach; 

Or. en

Poprawka 86
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że silniejszy 
terytorialny wymiar strategii, 
uwzględniający specyfikę regionów 
europejskich, wraz z bezpośrednim 
zaangażowaniem władz regionalnych
i lokalnych w planowanie i realizację 
odpowiednich programów, spowoduje 
większe poczucie odpowiedzialności za 
osiągnięcie jej celów na wszystkich 
szczeblach oraz zapewni większą 
świadomość celów i rezultatów na 
najniższych szczeblach; 

23. zwraca uwagę, że silniejszy 
terytorialny wymiar strategii, 
uwzględniający specyfikę regionów 
europejskich, wraz z bezpośrednim 
zaangażowaniem władz regionalnych
i lokalnych w planowanie i realizację 
odpowiednich programów, spowoduje 
większe poczucie odpowiedzialności za 
osiągnięcie jej celów na wszystkich 
szczeblach oraz zapewni większą 
świadomość celów i rezultatów na 
najniższych szczeblach; ponadto uważa, że 
regiony należy stale wspierać poprzez 
opracowywanie innowacyjnych 
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instrumentów finansowych, tak aby ich 
rola w osiąganiu celów strategii 
lizbońskiej została utrzymana;

Or. ro

Poprawka 87
Salvatore Caronna

Projekt rezolucji
Punkt 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla znaczenie znajomości 
aspektów terytorialnych, zarówno w skali 
lokalnej, jak i regionalnej, dla celów 
strategii „UE 2020”; w tym celu za 
konieczne uznaje zapewnienie łącznych 
statystyk oraz zdolności do odczytywania 
wskaźników, zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i regionalnym;

Or. it

Poprawka 88
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę na kluczową rolę miast
w realizacji celów strategii „UE 2020”; 
wzywa do uwzględnienia ich 
doświadczenia i wkładu przy realizacji 
priorytetów strategii „UE 2020”, co 
dotyczy zwłaszcza zmian klimatycznych
i demograficznych oraz ekologicznych
inwestycji; 

24. zwraca uwagę na kluczową rolę miast
w realizacji celów strategii „UE 2020”; jest 
zdania, że jedynie zrównoważony
i inteligentny rozwój obszarów miejskich, 
oparty na postępie technologicznym, może 
zapewnić zrównoważony wzrost; 
podkreśla, że przyszła polityka spójności 
musi w większym stopniu uwzględniać 
miasta i dostosowujące się aglomeracje, 
aby były one lepiej wyposażone, 
wzajemnie połączone i inteligentne we 
wszystkich aspektach życia publicznego; 
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wzywa do uwzględnienia ich 
doświadczenia i wkładu przy realizacji 
priorytetów strategii „UE 2020”, co 
dotyczy zwłaszcza zmian klimatycznych
i demograficznych oraz inwestycji
w energię, transport, gospodarkę wodną, 
opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo 
publiczne itp.;

Or. en

Poprawka 89
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę na kluczową rolę miast
w realizacji celów strategii „UE 2020”; 
wzywa do uwzględnienia ich 
doświadczenia i wkładu przy realizacji 
priorytetów strategii „UE 2020”, co 
dotyczy zwłaszcza zmian klimatycznych
i demograficznych oraz ekologicznych 
inwestycji; 

24. zwraca uwagę na kluczową rolę miast
w realizacji celów strategii „UE 2020”; 
wzywa do uwzględnienia ich 
doświadczenia i wkładu przy realizacji 
priorytetów strategii „UE 2020”, co 
dotyczy zwłaszcza zmian klimatycznych
i demograficznych oraz ekologicznych 
inwestycji; zgadza się ze wstępnymi 
konkluzjami Rady, w których zauważa 
ona, że należy zaangażować regiony
w przyszłą strategię na rzecz wzrostu
i zatrudnienia; odnotowuje, że skoro 
jakakolwiek strategia w tej dziedzinie ma 
być realizowana we współpracy regionami
i miastami, to Komisja i Rada powinny 
uwzględnić radę Komitetu Regionów
w sprawie strategii „UE 2020”; odnosi się
w tym zakresie również do Monitora 
Innowacji Komitetu Regionów;

Or. en
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Poprawka 90
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę na kluczową rolę miast
w realizacji celów strategii „UE 2020”; 
wzywa do uwzględnienia ich 
doświadczenia i wkładu przy realizacji 
priorytetów strategii „UE 2020”, co 
dotyczy zwłaszcza zmian klimatycznych
i demograficznych oraz ekologicznych 
inwestycji;

24. zwraca uwagę na kluczową rolę miast
w realizacji celów strategii „UE 2020”; 
wzywa do uwzględnienia ich 
doświadczenia i wkładu przy realizacji 
priorytetów strategii „UE 2020”, co 
dotyczy zwłaszcza zmian klimatycznych
i demograficznych oraz inwestycji
w zrównoważony rozwój gospodarczy;

Or. de

Poprawka 91
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca uwagę na kluczową rolę miast
w realizacji celów strategii „UE 2020”; 
wzywa do uwzględnienia ich 
doświadczenia i wkładu przy realizacji 
priorytetów strategii „UE 2020”, co 
dotyczy zwłaszcza zmian klimatycznych
i demograficznych oraz ekologicznych 
inwestycji;

24. zwraca uwagę na kluczową rolę miast
w realizacji celów strategii „UE 2020”; 
wzywa do uwzględnienia ich 
doświadczenia i wkładu przy realizacji 
priorytetów strategii „UE 2020”, co 
dotyczy zwłaszcza zmian klimatycznych, 
integracji społecznej, 
zmian demograficznych oraz 
ekologicznych inwestycji;

Or. de

Poprawka 92
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje, że fundusze strukturalne, 
pomimo ich istotnego znaczenia, nie są 
jedynym narzędziem służącym realizacji 
strategii „UE 2020”; oczekuje, że Komisja 
przedstawi konkretne propozycje 
dotyczące stworzenia efektu synergii 
między polityką spójności a obecnymi 
strategiami polityki sektorowej zgodnie
z podejściem zintegrowanym; zaleca 
racjonalizację celów, instrumentów
i procedur administracyjnych stosowanych
w przypadku programów oraz uzgodnienie 
czasu trwania programów realizowanych
w ramach tych strategii;

25. oczekuje, że Komisja przedstawi 
konkretne propozycje dotyczące 
stworzenia efektu synergii między polityką 
spójności a obecnymi strategiami polityki 
sektorowej zgodnie z podejściem 
zintegrowanym; zaleca racjonalizację 
celów, instrumentów i procedur 
administracyjnych stosowanych
w przypadku programów oraz uzgodnienie 
czasu trwania programów realizowanych
w ramach tych strategii;

Or. en

Poprawka 93
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uznaje, że fundusze strukturalne,
pomimo ich istotnego znaczenia, nie są 
jedynym narzędziem służącym realizacji 
strategii „UE 2020”; oczekuje, że Komisja 
przedstawi konkretne propozycje 
dotyczące stworzenia efektu synergii 
między polityką spójności a obecnymi 
strategiami polityki sektorowej zgodnie
z podejściem zintegrowanym; zaleca 
racjonalizację celów, instrumentów
i procedur administracyjnych stosowanych
w przypadku programów oraz uzgodnienie 
czasu trwania programów realizowanych
w ramach tych strategii;

25. uznaje, że fundusze strukturalne, 
pomimo ich istotnego znaczenia, nie są 
jedynym narzędziem służącym realizacji 
strategii „UE 2020”; oczekuje, że Komisja 
przedstawi – nie uprzedzając debaty nad 
przyszłymi ramami finansowymi –
konkretne propozycje dotyczące 
stworzenia efektu synergii między polityką 
spójności a obecnymi strategiami polityki 
sektorowej zgodnie z podejściem 
zintegrowanym; zaleca racjonalizację 
celów, instrumentów i procedur 
administracyjnych stosowanych
w przypadku programów oraz uzgodnienie 
czasu trwania programów realizowanych
w ramach tych strategii;

Or. en
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Poprawka 94
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uważa jednak, że Unia powinna 
kontynuować stosowanie Funduszu 
Spójności i funduszy strukturalnych jako 
głównych mechanizmów finansowania, 
ponieważ mają one ugruntowane
i operacyjne metody realizacji; jest zdania, 
że tworzenie nowych odrębnych funduszy 
tematycznych służących realizacji celów 
strategii „UE 2020” jest zbędne, i uważa, 
że cele te należy w zamian za to włączyć 
do polityki spójności i rozwoju wsi;

Or. en

Poprawka 95
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zaleca przyjęcie uproszczonego 
podejścia do wykorzystywania funduszy 
strukturalnych w przyszłych ramach 
regulacyjnych; podkreśla, że harmonizacja 
przepisów i procedur może spowodować 
uproszczenie systemów realizacji
i zachęcić potencjalnych beneficjentów do 
uczestnictwa w programach 
współfinansowanych ze środków UE;

26. zaleca przyjęcie uproszczonego 
podejścia do wykorzystywania funduszy 
strukturalnych w przyszłych ramach 
regulacyjnych; zaleca uwzględnienie 
modeli najlepszych praktyk na rzecz 
opracowania nowych systemów realizacji, 
aby skuteczniej niż dotychczas zachęcić 
potencjalnych beneficjentów do 
uczestnictwa w programach 
współfinansowanych ze środków UE;

Or. de
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Poprawka 96
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zaleca przyjęcie uproszczonego 
podejścia do wykorzystywania funduszy 
strukturalnych w przyszłych ramach 
regulacyjnych; podkreśla, że harmonizacja 
przepisów i procedur może spowodować 
uproszczenie systemów realizacji
i zachęcić potencjalnych beneficjentów do 
uczestnictwa w programach 
współfinansowanych ze środków UE;

26. zaleca przyjęcie uproszczonego 
podejścia do wykorzystywania funduszy 
strukturalnych w przyszłych ramach 
regulacyjnych; podkreśla, że harmonizacja 
przepisów i procedur może spowodować 
uproszczenie systemów realizacji
i zachęcić potencjalnych beneficjentów do 
uczestnictwa w programach 
współfinansowanych ze środków UE; 
zaleca pozostanie przy istniejących 
mechanizmach finansowania, takich jak 
fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójności, które mają ugruntowane
i operacyjne mechanizmy realizacji;

Or. en

Poprawka 97
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Punkt 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. zaleca Komisji dokonanie rocznego 
przeglądu priorytetów strategii „UE 2020” 
na podstawie wyników uzyskanych z jej 
realizacji oraz z uwzględnieniem 
wszelkich zmian warunków, które były 
początkowo przewidywane, oraz 
określania nowych priorytetów jako blisko 
związanych z trwałymi zmianami na 
szczeblu lokalnym, regionalnym
i globalnym;

Or. ro
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Poprawka 98
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedstawienie Parlamentowi 
zorganizowanego programu prac 
służących realizacji przedmiotowej 
strategii oraz, w przyszłości,
o przedstawienie jasnych ocen realizacji; 
ponadto apeluje o sporządzenie 
dokumentu roboczego wyraźnie 
określającego relacje pomiędzy strategią
a polityką spójności;

Or. en

Poprawka 99
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt 26b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. jest zdania, że Komitet Regionów 
powinien nadal monitorować postępy na 
gruncie przyszłej strategii „UE 2020” za 
pomocą swojej platformy służącej 
monitorowaniu procesu lizbońskiego; jest 
również zdania, że powinno się wymagać 
od państw członkowskich składania
w zorganizowany sposób rocznych 
sprawozdań z poczynionych postępów;

Or. en


