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Poprawka 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się możliwie najwyższym
zatrudnieniem; podkreśla, że europejskie 
fundusze strukturalne mogą zachęcić 
regiony do podejmowania inicjatyw na 
rzecz tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy; zaleca, by regionalne 
i lokalne władze utrzymywały 
odpowiednie, stałe kontakty ze 
środowiskiem biznesu, organizacjami 
zrzeszającymi pracodawców, związkami 
zawodowymi i organizacjami 
pozarządowymi, by przewidzieć w sposób 
średniookresowy i długoterminowy 
zapotrzebowanie na rynku pracy;

Or. ro

Poprawka 2
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
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cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne muszą być wykorzystywane 
przez regiony do podejmowania inicjatyw 
na rzecz tworzenia nowych, 
zrównoważonych miejsc pracy; podkreśla 
znaczenie wykorzystania Europejskiego 
Funduszu Społecznego przez regiony do 
inwestowania w kompetencje, 
zatrudnienie, szkolenia i działania 
umożliwiające przekwalifikowanie się, 
dążąc do stworzenia większej liczby miejsc 
pracy i ich lepszej jakości poprzez projekty 
krajowe, regionalne i lokalne;

Or. en

Poprawka 3
Richard Seeber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych i 
trwałych miejsc pracy m.in. również w 
dziedzinie technologii przyszłości; 
stwierdza, że taki sposób finansowania 
poprzez fundusze strukturalne mógłby się 
przyczynić do ograniczenia emisji CO2;  

Or. de
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Poprawka 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki
i niwelowaniu skutków kryzysu 
gospodarczego, ponieważ ułatwia redukcję 
różnic regionalnych i stworzenie 
społeczeństwa cechującego się pełnym 
zatrudnieniem; podkreśla, że europejskie 
fundusze strukturalne mogą zachęcić 
regiony do podejmowania inicjatyw na 
rzecz tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy; jest zdania, że doświadczenie 
zawodowe osób starszych również może 
wnieść swój wkład w te inicjatywy, 
pamiętając o rosnącym udziale osób 
starszych w całej populacji UE;

Or. ro

Poprawka 5
Tamás Deutsch, László Surján

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem;
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
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tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy, zwłaszcza w niektórych 
peryferyjnych i granicznych regionach, 
które w coraz większym stopniu borykają 
się z wyzwaniami, których źródłem jest 
bezrobocie;

Or. hu

Poprawka 6
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do
podejmowania inicjatyw na rzecz
tworzenia nowych, zrównoważonych
miejsc pracy;

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych, ożywienie gospodarcze
i stworzenie społeczeństwa cechującego się 
pełnym zatrudnieniem; podkreśla, że
należy wykorzystać potencjał europejskich 
funduszy strukturalnych oraz funduszu 
spójności do tworzenia nowych
i zrównoważonych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 7
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
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ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i ożywienie rynku pracy; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem;
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem;
podkreśla, że regiony powinny 
wykorzystywać europejskie fundusze 
strukturalne do podejmowania inicjatyw na 
rzecz tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 9
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 

1. uważa, że polityka spójności UE 
odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu 
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potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się pełnym zatrudnieniem; 
podkreśla, że europejskie fundusze 
strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

potencjału zatrudnienia w nowych 
zrównoważonych sektorach gospodarki, 
ponieważ ułatwia redukcję różnic 
regionalnych i stworzenie społeczeństwa 
cechującego się wysokim stopniem 
zatrudnienia; podkreśla, że europejskie 
fundusze strukturalne mogą zachęcić 
regiony do podejmowania inicjatyw na 
rzecz tworzenia nowych, zrównoważonych 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla w tym kontekście znaczenie 
koncepcji zintegrowanego rozwoju 
obszarów miejskich;  zrównoważona 
przebudowa dzielnic znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji mogłaby przy tym 
spełnić funkcję projektu pilotażowego i 
pokazać, jak można wspierać wspólną 
realizację celów ekologicznych oraz celów 
społecznych i gospodarczych; za 
konieczne do osiągnięcia tego uważa 
jasne określenie politycznych warunków 
ramowych, do których należą: dalsze 
wspieranie miejskiego wymiaru w 
funduszach strukturalnych oraz 
wydajności energetycznej w dziedzinie 
budownictwa mieszkaniowego;

Or. de



AM\815619PL.doc 9/31 PE441.220v01-00

PL

Poprawka 11
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że władze lokalne i 
regionalne odgrywają główną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważony 
rozwój, ponieważ poprzez inteligentną 
politykę energetyczną opartą na 
wspieraniu wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii na szczeblu 
lokalnym, zdecentralizowane dostawy 
energii oraz wyższą wydajność 
energetyczną nie tylko uczestniczą w 
zwalczaniu skutków zmian klimatu, ale 
również otwierają przed obywatelami 
perspektywy na nowe możliwości 
gospodarcze oraz nowe możliwości 
znalezienia pracy; wzywa zatem państwa
członkowskie, aby w programach 
operacyjnych uwzględniały w większym 
stopniu środki na rzecz przejścia na 
bardziej zrównoważony rozwój oraz walki 
ze skutkami zmian klimatu w odniesieniu 
do wszystkich rodzajów inwestycji; 

Or. de

Poprawka 12
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że w kontekście obecnego 
kryzysu gospodarczego i kwestii zmiany 
klimatu sprawą najwyższej wagi jest 
rozwijanie gospodarki ekologicznej; 
podkreśla, że do realizacji tego celu 
kluczowym narzędziem jest polityka 
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spójności, pomagająca w tworzeniu 
nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 13
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla rolę, jaką ma do odegrania 
szczebel regionalny i lokalny 
w promowaniu zrównoważonej 
gospodarki, szczególnie pod kątem 
tworzenia powiązań między ośrodkami 
kształcenia, szkolenia i badawczymi 
a MŚP;

Or. es

Poprawka 14
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że zmiany klimatu w 
Europie oddziałują w różny sposób na 
poszczególne regiony, że według badania 
Komisji1 regiony południowej i wschodniej 
Europy, w których mieszka ponad jedna 
trzecia ludności UE, są szczególnie 
narażone na skutki zmian klimatu, że 
najsłabsze grupy ludności są najbardziej 
narażone na te zmiany, oraz w związku z 
tym mogą się pogłębić nierówności 
regionalne i społeczne;
__________________________________
1 Badanie Komisji pt. „Regiony 2020 – ocena przyszłych 
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wyzwań dla regionów UE”,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (listopad 2008).

Or. de

Poprawka 15
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych
w kształceniu młodych ludzi, które
stanowi podstawę zdobywania dalszych
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji;

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych i 
regionalnych w edukacji szkolnej młodych 
ludzi, która stanowi podstawę zdobywania
perspektywicznych kompetencji; stwierdza, 
że w wielu państwach warunki ramowe 
dotyczące kształcenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych
na infrastrukturę edukacyjną głównie w 
dzielnicach i regionach znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, a przez to 
wsparcie do umożliwienia kompleksowej i 
integracyjnej edukacji szkolnej; zwraca 
uwagę na ważny potencjał (szkoleniowy) 
współpracy władz lokalnych z 
przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami 
służący tworzeniu zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach i 
edukacji;

Or. de

Poprawka 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji;

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych; w 
związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji; zaleca lokalnym i regionalnym 
władzom zachęcanie placówek 
edukacyjnych do skorelowania szkolnego 
programu nauczania z trendami 
panującymi na rynku pracy;

Or. ro

Poprawka 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych; 
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji;

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych; 
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy;

Or. de



AM\815619PL.doc 13/31 PE441.220v01-00

PL

Poprawka 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji;

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych
i regionalnych w kształceniu młodych 
ludzi, które stanowi podstawę zdobywania 
dalszych kompetencji, w tym poprzez 
kształcenie ustawiczne 
i przekwalifikowanie się; stwierdza, że 
w wielu państwach warunki ramowe 
dotyczące kształcenia i szkolenia wchodzą 
w zakres kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji, kładąc nacisk na równość 
szans;

Or. ro

Poprawka 19
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
w kształceniu młodych ludzi, które 
stanowi podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych; 
w związku z tym zachęca regiony do
wykorzystywania funduszy strukturalnych 

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych
i regionalnych w kształceniu młodych 
ludzi, w tym także tych opuszczających 
szkołę bez uzyskania kwalifikacji, jako
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych
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do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji;

i lokalnych; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania funduszy 
strukturalnych do tworzenia 
zrównoważonych miejsc pracy 
w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji;

Or. en

Poprawka 20
Tamás Deutsch, László Surján

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych; 
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach
i edukacji;

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach, 
wyższej edukacji oraz w obszarze badań 
i rozwoju;

Or. hu

Poprawka 21
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 2. uznaje ważną rolę władz lokalnych 
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w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym zachęca regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji;

w kształceniu młodych ludzi, które stanowi 
podstawę zdobywania dalszych 
kompetencji; stwierdza, że w wielu 
państwach warunki ramowe dotyczące 
kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres 
kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym wzywa regiony do 
wykorzystywania funduszy strukturalnych 
do tworzenia zrównoważonych miejsc 
pracy w obszarach lokalnego transportu 
publicznego, mobilności w miastach 
i edukacji;

Or. de

Poprawka 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) dla tworzenia regionalnych 
klastrów poprzez powiązanie lokalnego 
sektora badań, innowacji i infrastruktury 
w zakresie nowych technologii np. 
odnawialnych źródeł energii i wydajności 
energetycznej; zwraca uwagę, że 
tworzenie takich klastrów może 
zdecydowanie przyspieszyć lokalny rozwój 
gospodarczy i spowodować tworzenie w 
regionach nowych miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 23
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. jest świadom faktu, że unijne oraz 
krajowe i regionalne systemy 
finansowania są nadal wysoce 
nieskoordynowane i w związku z tym 
podkreśla potrzebę lepszej koordynacji 
wielopoziomowej między programami, 
a także wsparcia ściślejszej synergii 
pomiędzy różnymi wspólnymi politykami 
wykorzystującymi fundusze strukturalne, 
fundusze rozwoju wsi i obszarów 
wiejskich, badawcze programy ramowe 
oraz program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) 
w dążeniu do osiągnięcia celów 
wyznaczonych w strategii Europa 2020;

Or. en

Poprawka 24
László Surján, Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla wartość dodaną idei uczenia 
się przez całe życie i wzywa państwa 
członkowskie do szczegółowego określenia 
lokalnego potencjału w celu 
zorganizowania szkoleń pod kątem 
zapotrzebowania, dopasowujących 
dostępne zasoby do obecnych potrzeb, 
oraz do przywrócenia prestiżu 
ponadpodstawowemu kształceniu 
zawodowemu poprzez zapewnienie 
kształcenia wysokiej jakości, zwłaszcza 
w regionach, w których lokalny potencjał 
i obszary tradycyjnych prac wymagają 
specjalnych umiejętności i wiedzy, by móc 
w pełni się rozwinąć; wzywa Komisję do 
udostępnienia państwom członkowskim 
wystarczającego wsparcia technicznego 
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w zakresie określania lokalnego 
zapotrzebowania i zauważa, że 
ponadpodstawowe kształcenie zawodowe 
w szkołach prezentujących wysokie 
standardy mogłoby przyczynić się do 
zmniejszenia bezrobocia wśród 
absolwentów i doprowadzić do 
zrównoważonego zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 25
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wspierania 
trwałego rozwoju, zatrudnienia oraz 
spójności gospodarczej i społecznej 
poprzez badania w obszarach kształcenia, 
szkolenia, badań i innowacji; podkreśla 
konieczność pobudzenia inwestycji w tych 
obszarach przez sektor publiczny na 
wszystkich jego szczeblach (lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim) 
oraz przez sektor prywatny;

Or. es

Poprawka 26
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zachęca sektor prywatny do 
wykorzystania Europejskiego Funduszu 
Społecznego jako środka służącego 
promowaniu przedsiębiorczych postaw
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i umiejętności wśród młodych ludzi, 
a także służącego doradztwu w zakresie 
kariery dla osób stojących w obliczu 
bezrobocia;

Or. en

Poprawka 27
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wskazuje na kluczową rolę MŚP 
w promowaniu innowacji w Europie; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
ułatwień w zakładaniu nowych 
przedsiębiorstw oraz wspierania ich 
konsolidacji, szczególnie w obszarze 
zrównoważonej gospodarki;

Or. es

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych na działania 
w zakresie infrastruktury;

3. zwraca uwagę, że sam transport 
zmotoryzowany odpowiada za 30% emisji 
CO2 i stanowi obciążenie dla zdrowego 
środowiska, w szczególności w dużych 
miastach i ośrodkach gospodarczych;  
uznaje, że optymalny transport lokalny 
zmniejsza to obciążenie i zwiększa
jednocześnie dostęp do możliwości 
zatrudnienia; przypomina, że tym samym 
powstają jednocześnie nowe miejsca pracy 
w sektorze transportu publicznego, usług 
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rowerowych oraz w innych sektorach 
usług i produkcji; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby 
wykorzystywały środki z funduszy
strukturalnych do wspierania przyjaznych 
dla środowiska środków transportu i 
związanej z nimi infrastruktury;

Or. de

Poprawka 29
Tamás Deutsch, László Surján

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych na działania 
w zakresie infrastruktury;

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia, oraz że będący tego 
pochodną efekt mnożnikowy ma 
szczególne znaczenie w regionach 
granicznych dotkniętych wysokim 
bezrobociem; w związku z tym zachęca 
regiony, a także lokalne i regionalne 
organy, władze i organizacje pozarządowe 
w regionach granicznych, do 
wykorzystywania środków z funduszy 
strukturalnych na działania w zakresie 
infrastruktury prowadzone w kontekście 
krajowych i międzyregionalnych 
programów współpracy;

Or. hu

Poprawka 30
Richard Seeber

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych na działania 
w zakresie infrastruktury;

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków z 
funduszy strukturalnych na działania w 
zakresie infrastruktury, ponieważ przede 
wszystkim na obszarach o niekorzystnych 
warunkach topograficznych, takich jak 
regiony górskie i wyspiarskie, występuje 
brak odpowiednich lokalnych połączeń 
transportowych;

Or. de

Poprawka 31
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych na działania 
w zakresie infrastruktury;

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych na działania 
w zakresie infrastruktury, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 
stworzenia większych możliwości 
w zakresie kształcenia i zatrudnienia dla 
młodych ludzi z obszarów wiejskich;

Or. en
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Poprawka 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych na działania 
w zakresie infrastruktury;

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych na działania 
w zakresie infrastruktury oraz do 
wykorzystania powiązań między 
regionami w różnych państwach do 
utworzenia transgranicznych lokalnych 
sieci transportowych;

Or. ro

Poprawka 33
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych na działania 
w zakresie infrastruktury;

3. zgodnie z traktatami podkreśla 
znaczenie mobilności geograficznej 
pracowników; uznaje, że ulepszenie 
mobilności dzięki dobremu transportowi 
lokalnemu zwiększa dostęp do możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym zachęca 
regiony do wykorzystywania środków 
z funduszy strukturalnych i funduszu 
spójności na działania w zakresie 
infrastruktury;

Or. en
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Poprawka 34
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla też, że w szczególności na 
obszarach miejskich regionalne i lokalne 
władze są najlepszym i najskuteczniejszym 
punktem odniesienia w zakresie tworzenia 
warunków niezbędnych do rozwoju 
klastrów innowacyjnych przedsiębiorstw, 
które obecnie zapewniają najbardziej 
zrównoważone formy generowania 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie, jakie środki na 
rzecz rozwoju i zatrudnienia mają dla 
obszarów wiejskich w zakresie 
przeciwdziałania wyludnianiu tych 
obszarów;  

Or. de

Poprawka 36
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla kluczową rolę małych i 
średnich przedsiębiorstw w trwałym 
ożywieniu zatrudnienia na szczeblu 
regionalnym i lokalnym; nalega w 
związku z tym na konieczność ułatwienia 
dostępu tym przedsiębiorstwom do 
finansowania z funduszy strukturalnych;

Or. fr

Poprawka 37
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę wykorzystania 
potencjału tworzenia miejsc pracy, jaki 
drzemie w nowej zrównoważonej 
gospodarce, mogącego przyczynić się do 
jakościowej i ilościowej poprawy 
zatrudnienia;

Or. es

Poprawka 38
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa właściwe organy w państwach 
członkowskich i Komisję do zwrócenia 
większej uwagi na zrównoważony 
charakter współfinansowanych środków, 
co przewidziano w rozporządzeniu 
ogólnym (nr 1083/2006); napomina 

4. wzywa właściwe organy w państwach 
członkowskich i Komisję do zwrócenia 
większej uwagi na zrównoważony 
charakter współfinansowanych środków, 
co przewidziano w rozporządzeniu 
ogólnym (nr 1083/2006); napomina 
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właściwe organy, że należy 
długoterminowo powiązać środki 
z funduszy strukturalnych i że nie należy 
bez kontroli wspierać przedsiębiorstw, 
które być może przenoszą miejsca pracy;

właściwe organy, że należy 
długoterminowo powiązać środki 
z funduszy strukturalnych i że
finansowanie jest udzielane wyłącznie 
w przypadku zapewnienia trwałości 
operacji, jak określono w art. 57 
rozporządzenia ogólnego (nr 1083/2006);

Or. en

Poprawka 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa właściwe organy w państwach 
członkowskich i Komisję do zwrócenia 
większej uwagi na zrównoważony 
charakter współfinansowanych środków, 
co przewidziano w rozporządzeniu 
ogólnym (nr 1083/2006); napomina 
właściwe organy, że należy 
długoterminowo powiązać środki 
z funduszy strukturalnych i że nie należy 
bez kontroli wspierać przedsiębiorstw, 
które być może przenoszą miejsca pracy;

4. wzywa właściwe organy w państwach 
członkowskich i Komisję do zwrócenia 
większej uwagi na zrównoważony 
charakter współfinansowanych środków, 
co przewidziano w rozporządzeniu 
ogólnym (nr 1083/2006); napomina 
właściwe organy, że należy 
długoterminowo powiązać środki 
z funduszy strukturalnych i że nie należy 
bez kontroli wspierać przedsiębiorstw, 
które być może przenoszą miejsca pracy;
apeluje do właściwych organów, aby 
poprzez odpowiednie systemy kar ukróciły 
zjawisko tzw. handlu dopłatami;

Or. de

Poprawka 40
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa właściwe organy w państwach 4. wzywa właściwe organy w państwach 
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członkowskich i Komisję do zwrócenia 
większej uwagi na zrównoważony 
charakter współfinansowanych środków, 
co przewidziano w rozporządzeniu 
ogólnym (nr 1083/2006); napomina 
właściwe organy, że należy 
długoterminowo powiązać środki 
z funduszy strukturalnych i że nie należy 
bez kontroli wspierać przedsiębiorstw, 
które być może przenoszą miejsca pracy;

członkowskich i Komisję do zwrócenia 
większej uwagi na zrównoważony 
charakter współfinansowanych środków;
napomina właściwe organy, że należy 
długoterminowo powiązać środki 
z funduszy strukturalnych i że nie należy 
bez kontroli wspierać przedsiębiorstw, 
które być może przenoszą miejsca pracy;

Or. de

Poprawka 41
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. nakłania regiony i miasta do 
przyjmowania ambitnych 
i zrównoważonych polityk zamówień 
publicznych, które odgrywają kluczową 
rolę w maksymalizacji potencjału 
w zakresie zatrudnienia poprzez tworzenie 
gospodarczego popytu i wspieranie 
zrównoważonego sektora gospodarczego; 
wzywa Komisję Europejską do zachęcania 
regionów i miast do wprowadzania 
zrównoważonych procedur zamówień 
publicznych, przykładowo poprzez 
wymianę najlepszych wzorców, szkolenia 
i kampanie uświadamiające;

Or. en

Poprawka 42
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy;

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy; podkreśla potrzebę 
określenia tych elementów projektu, które 
są związane z jego wdrażaniem, oraz 
potrzebę ścisłej współpracy z Komitetem 
Regionów oraz organizacjami 
reprezentującymi sieci regionów;

Or. en

Poprawka 43
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy.

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk.

Or. de

Poprawka 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy.

5. zwraca uwagę na projekt pilotażowy
ERASMUS dla parlamentarzystów 
lokalnych i regionalnych, który może 
pomóc gminom i regionom w wymianie 
modeli najlepszych praktyk, o ile będzie on 
praktyczny i wykonalny z punktu widzenia 
ram finansowych, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy.

Or. de

Poprawka 45
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy.

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy, o ile projekt nie będzie wiązał 
się ze zbyt dużymi i nieproporcjonalnymi 
obciążeniami administracyjnymi.

Or. de

Poprawka 46
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy;

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy; wzywa Komisję do 
przyspieszenia procesu wdrażania tego 
projektu pilotażowego;

Or. en

Poprawka 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy.

5. wzywa Komisję do kontynuowania
projektu pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk i usprawnieniu 
potencjału administracji przez przyjęcie 
najlepszych rozwiązań, a przy tym 
przynieść efekt mnożnikowy w obszarze 
polityki rynku pracy.

Or. ro

Poprawka 48
Tamás Deutsch, László Surján

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy.

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom – a w szczególności wybranym 
przedstawicielom z regionów granicznych 
– w wymianie modeli najlepszych praktyk, 
a przy tym przynieść efekt mnożnikowy 
w obszarze polityki rynku pracy.

Or. hu

Poprawka 49
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy;

5. wzywa Komisję do zapewnienia 
kontynuacji projektu pilotażowego 
ERASMUS dla parlamentarzystów 
lokalnych i regionalnych, który musi
pomóc gminom i regionom w wymianie 
modeli najlepszych praktyk, by przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu 
pilotażowego ERASMUS dla 
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parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść 
efekt mnożnikowy w obszarze polityki 
rynku pracy.

parlamentarzystów lokalnych 
i regionalnych, który może pomóc gminom 
i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, w tym poprzez 
promowanie inicjatyw lokalnych, a przy 
tym przynieść efekt mnożnikowy 
w obszarze polityki rynku pracy.

Or. ro

Poprawka 51
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia części dochodu 
wygenerowanego przez system handlu 
uprawnieniami do emisji na działania na 
rzecz ochrony klimatu na szczeblu 
lokalnym, ponieważ pobudzi to tworzenie 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym 
i pomoże państwom członkowskim 
zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zaleca przyjęcie przez władze 
regionalne strategii rozwoju zgodnych 
z celami strategii UE 2020, mając na celu 
utworzenie nowych miejsc pracy 
w zrównoważonej gospodarce.
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Or. ro


