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Poprawka1
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z dnia 25 i 26 marca 2010 r.,

Or. es

Poprawka 2
Jean-Paul Besset

Projekt rezolucji
Odniesienie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 
czerwca 2010 r. w sprawie strategii UE 
2020,

Or. fr

Poprawka 3
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Odniesienie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając ust. 37 swojej rezolucji 
2005/2165(INI),

Or. it
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Poprawka 4
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt –A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–A. mając na uwadze, że wspieranie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz solidarności między 
państwami członkowskimi są jednymi z 
celów Unii Europejskiej, zgodnie z art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej;

Or. es

Poprawka 5
Jean-Paul Besset

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia Europejska 
może być konkurencyjna jedynie w takiej 
mierze, w jakiej jej polityki wewnętrzne 
wspierają zdolność do skutecznego 
działania w obliczu globalnych wyzwań, 
zaś okresy recesji ukazują mniejszą 
zdolność regionów mniej rozwiniętych do 
odbudowy gospodarczej,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska 
może być konkurencyjna jedynie w takiej 
mierze, w jakiej jej polityki wewnętrzne 
wspierają zdolność do skutecznego 
działania w obliczu globalnych wyzwań
poprzez wprowadzenie zrównoważonej 
gospodarki, wytwarzającej niewielkie 
ilości dwutlenku węgla i dbającej o 
różnorodność biologiczną, zaś okresy 
recesji ukazują mniejszą zdolność 
regionów mniej rozwiniętych do 
odbudowy gospodarczej,

Or. fr
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Poprawka 6
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że konkurencyjność 
i spójność nie są ze sobą sprzeczne ani 
niezgodne, lecz zawierają elementy 
uzupełniające się;

Or. es

Poprawka 7
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pomimo dużych 
osiągnięć w zakresie spójności w Unii 
Europejskiej, zauważa się tendencję do 
zaostrzania różnic terytorialnych między 
regionami UE, na przykład w zakresie 
dostępu, szczególnie w regionach, w 
których występują utrudnienia 
strukturalne, a także wewnątrz regionów i 
obszarów UE, co może przerodzić się w 
zjawiska segregacji przestrzennej i 
pogłębić różnice między poziomami 
dobrobytu w poszczególnych regionach 
UE oraz zmniejszyć ogólną 
konkurencyjność UE,

Or. es
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Poprawka 8
Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w 
długoterminowej perspektywie 
konkurencyjność można osiągnąć jedynie 
w kontekście naprawdę zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego w całej UE,

Or. de

Poprawka 9
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
w „Sprawozdaniu grupy niezależnych 
ekspertów w sprawie innowacji i prac 
badawczo-rozwojowych powołanej po 
szczycie Hampton Court pod 
przewodnictwem Esko Aho” określono 
kluczowe dziedziny – e-zdrowie, farmacja, 
transport i logistyka, środowisko, zasoby 
cyfrowe, energetyka i bezpieczeństwo –
w których może działać innowacyjny 
rynek i w których istotną rolę odgrywa 
polityka publiczna,

Or. en

Poprawka 10
Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły



AM\822074PL.doc 7/56 PE443.146v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że by osiągnąć cele 
strategii UE 2020, konieczne jest 
pogodzenie się z faktem, że istnieją 
rozbieżności w poziomie rozwoju oraz 
ograniczenia, w związku z czym 
wyznaczane cele powinny odzwierciedlać 
rzeczywistą sytuację oraz potrzeby
określone w wyniku konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
na różnych szczeblach administracji,

D. mając na uwadze, że by osiągnąć cele 
strategii UE 2020, konieczne jest 
pogodzenie się z faktem, że istnieją 
rozbieżności w poziomie rozwoju oraz 
ograniczenia, w związku z czym 
wyznaczane cele powinny odzwierciedlać 
rzeczywistą sytuację oraz potrzeby,

Or. de

Poprawka 11
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że by osiągnąć cele 
strategii UE 2020, konieczne jest 
pogodzenie się z faktem, że istnieją
rozbieżności w poziomie rozwoju oraz 
ograniczenia, w związku z czym 
wyznaczane cele powinny odzwierciedlać 
rzeczywistą sytuację oraz potrzeby 
określone w wyniku konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
na różnych szczeblach administracji,

D. mając na uwadze, że by osiągnąć cele 
strategii UE 2020, konieczne jest 
uwzględnienie sytuacji wyjściowej 
w zakresie rozbieżności w poziomie 
rozwoju oraz ograniczenia, w związku 
z czym wyznaczane cele powinny 
odzwierciedlać rzeczywistą sytuację oraz 
potrzeby określone w wyniku konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi 
podmiotami na różnych szczeblach 
administracji,

Or. en
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Poprawka 12
Jean-Paul Besset

Projekt rezolucji

Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Rada Europejska 
na szczycie w marcu 2010 r. podkreśliła 
znaczenie promowania spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
a w szczególności rozbudowy 
infrastruktury, dla zapewnienia 
powodzenia strategii UE 2020, biorąc pod 
uwagę, że nowa strategia ma eliminować 
przeszkody w rozwoju gospodarczym,

E. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 
16 czerwca 2010 r. Parlament Europejski 
wyraził rozczarowanie głównymi 
częściami składowymi nowej strategii 
Europa 2020, zatwierdzonej przez Radę 
Europejską w dniu 26 marca 2010 r., 
i domaga się, aby strategia ta obrała sobie 
za cel przedstawienie szerokiej politycznej 
wizji przyszłości Unii Europejskiej, 
postrzeganej jako unia konkurencyjna, 
społeczna i trwała, dla której obywatele i 
ochrona środowiska stanowią centrum 
działań politycznych,

Or. fr

Poprawka 13
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Rada Europejska 
na szczycie w marcu 2010 r. podkreśliła 
znaczenie promowania spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a 
w szczególności rozbudowy infrastruktury, 
dla zapewnienia powodzenia strategii UE 
2020, biorąc pod uwagę, że nowa strategia 
ma eliminować przeszkody w rozwoju 
gospodarczym,

E. mając na uwadze, że Rada Europejska 
na szczycie w marcu 2010 r. podkreśliła 
znaczenie promowania spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
również za pomocą rozbudowy 
infrastruktury, dla zapewnienia 
powodzenia strategii UE 2020, biorąc pod 
uwagę, że nowa strategia ma eliminować 
przeszkody w rozwoju gospodarczym,
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Or. es

Poprawka 14
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że polityka 
spójności okazała się skutecznym 
narzędziem elastycznego reagowania na 
społeczno-gospodarcze wyzwania 
wynikające z kryzysu finansowego,

Or. es

Poprawka 15
Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że oprócz 
zadowalającej infrastruktury 
podstawowymi warunkami 
konkurencyjności jest promowanie badań, 
innowacji i rozwoju technologicznego 
oraz dostępność odpowiedniego i wysokiej 
jakości szkolenia dla ludności w 
regionach,

Or. de

Poprawka 16
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że obok skutków 
kryzysu w najbliższych latach będzie 
trzeba stawić czoła innym poważnym 
wyzwaniom − dostosowaniu do 
globalizacji, zmianom demograficznym, 
zmianie klimatu oraz problemom 
związanym z sektorem energii − a regiony 
odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu 
warunków pozwalających na ograniczenie
skutków tych wyzwań dla obywateli; mając 
na uwadze konieczność ich wspierania, 
zgodnie z określonymi potrzebami, 
w wykorzystywaniu zasady partnerstwa 
i właściwych instrumentów oceny ex-ante
wpływu różnych rodzajów polityki na dany 
obszar,

F. mając na uwadze, że regiony będą 
odgrywać kluczową rolę w ograniczaniu
skutków kryzysu dla obywateli; mając na 
uwadze, że nowe wyzwania powstałe 
w wyniku światowego kryzysu wymagają 
wspierania przez wykorzystywanie zasady 
partnerstwa i właściwych instrumentów 
oceny ex ante wpływu różnych rodzajów 
polityki na dany obszar,

Or. en

Poprawka 17
Jean-Paul Besset

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że obok skutków 
kryzysu w najbliższych latach będzie 
trzeba stawić czoła innym poważnym 
wyzwaniom − dostosowaniu do 
globalizacji, zmianom demograficznym, 
zmianie klimatu oraz problemom 
związanym z sektorem energii − a regiony
odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu 
warunków pozwalających na ograniczenie 
skutków tych wyzwań dla obywateli; 
mając na uwadze konieczność ich 
wspierania, zgodnie z określonymi 
potrzebami, w wykorzystywaniu zasady 
partnerstwa i właściwych instrumentów 
oceny ex-ante wpływu różnych rodzajów 
polityki na dany obszar,

F. mając na uwadze, że obok skutków 
kryzysu w najbliższych latach będzie 
trzeba stawić czoła innym poważnym 
wyzwaniom − dostosowaniu do 
globalizacji, zmianom demograficznym, 
zmianie klimatu, problemom związanym z 
sektorem energii i ochronie różnorodności 
biologicznej; a regiony odgrywają 
kluczową rolę w zapewnieniu warunków 
pozwalających na ograniczenie skutków 
tych wyzwań dla obywateli; mając na 
uwadze konieczność ich wspierania, 
zgodnie z określonymi potrzebami, w 
wykorzystywaniu zasady partnerstwa i 
właściwych instrumentów oceny ex-ante 
wpływu różnych rodzajów polityki na dany 
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obszar;

Or. fr

Poprawka 18
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że obok skutków 
kryzysu w najbliższych latach będzie 
trzeba stawić czoła innym poważnym 
wyzwaniom − dostosowaniu do 
globalizacji, zmianom demograficznym, 
zmianie klimatu oraz problemom 
związanym z sektorem energii − a regiony 
odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu 
warunków pozwalających na ograniczenie 
skutków tych wyzwań dla obywateli; 
mając na uwadze konieczność ich 
wspierania, zgodnie z określonymi 
potrzebami, w wykorzystywaniu zasady 
partnerstwa i właściwych instrumentów 
oceny ex-ante wpływu różnych rodzajów 
polityki na dany obszar,

F. mając na uwadze, że obok skutków 
kryzysu w najbliższych latach będzie 
trzeba stawić czoła innym poważnym 
wyzwaniom − dostosowaniu do 
globalizacji, zmianom demograficznym 
i wynikającemu z nich wyludnianiu się 
regionów, zmianie klimatu oraz 
problemom związanym z sektorem energii 
− a regiony odgrywają kluczową rolę 
w zapewnieniu warunków pozwalających 
na ograniczenie skutków tych wyzwań dla 
obywateli; mając na uwadze konieczność 
ich wspierania, zgodnie z określonymi 
potrzebami, w wykorzystywaniu zasady 
partnerstwa i właściwych instrumentów 
oceny ex ante wpływu różnych rodzajów 
polityki na dany obszar,

Or. fi

Poprawka 19
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że − jak pokazały 
wyniki dyskusji dotyczących strategii 
i programów w dziedzinie polityki 
spójności w okresie programowania 

G. mając na uwadze, że − jak pokazały 
wyniki dyskusji dotyczących strategii 
i programów w dziedzinie polityki 
spójności w okresie programowania 
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2007-2013 − jakość programów 
i zaangażowanie podmiotów wzrosły na 
każdym szczeblu administracji, 
przyczyniając się w ten sposób w większej 
mierze do realizacji celów lizbońskich 
w zakresie konkurencyjności gospodarczej 
i wzrostu zatrudnienia,

2007-2013 − jakość programów 
i zaangażowanie podmiotów wzrosły na 
każdym szczeblu administracji, stanowiąc
w ten sposób krok naprzód w kierunku
realizacji celów lizbońskich w zakresie 
konkurencyjności gospodarczej i wzrostu 
zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 20
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że istnieje szereg 
instrumentów roboczych i metod 
analitycznych zaproponowanych na 
poziomie lokalnym i regionalnym, które 
pozwalają poprawić rozwój gospodarczy 
oraz integrację społeczną, co stanowi 
dowód zainteresowania i zaangażowania 
podmiotów lokalnych i regionalnych 
w politykę spójności,

I. mając na uwadze, że zaangażowanie 
podmiotów lokalnych i regionalnych na 
rzecz polityki spójności jest 
odzwierciedlone w ich lokalnych 
i regionalnych strategiach mających 
poprawić rozwój gospodarczy oraz 
integrację społeczną,

Or. en

Poprawka 21
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że konkurencyjność 
gospodarcza regionów pozostających 
w tyle jest wspierana za pośrednictwem 
rozwoju infrastruktury wszelkiego 
rodzaju, co umożliwia dostęp do edukacji, 
badań naukowych i innowacji,

J. mając na uwadze, że konkurencyjność 
gospodarcza regionów pozostających 
w tyle jest wspierana za pośrednictwem 
rozwoju ich potencjału, co umożliwia 
dostęp do edukacji, badań naukowych 
i innowacji,



AM\822074PL.doc 13/56 PE443.146v01-00

PL

Or. en

Poprawka 22
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że konkurencyjność 
gospodarcza regionów pozostających 
w tyle jest wspierana za pośrednictwem 
rozwoju infrastruktury wszelkiego rodzaju, 
co umożliwia dostęp do edukacji, badań 
naukowych i innowacji,

J. mając na uwadze, że konkurencyjność 
gospodarcza regionów pozostających 
w tyle jest wspierana również za 
pośrednictwem rozwoju infrastruktury 
wszelkiego rodzaju, wśród innych 
czynników, co umożliwia dostęp do 
edukacji, badań naukowych i innowacji,

Or. en

Poprawka 23
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że chociaż niektóre 
elementy architektury tych instrumentów, 
np. jednakowe ramy czasowe oraz 
dostosowanie do strategii lizbońskiej, 
umożliwiają synergię, to nadal występują 
takie różnice, jak odmienne podstawy 
prawne, podejście tematyczne w opozycji 
do terytorialnego oraz współzarządzanie 
w opozycji do zarządzania 
scentralizowanego,

Or. en
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Poprawka 24
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. docenia wartość dodaną, jaką stanowi 
polityka spójności Unii Europejskiej i jej 
rolę jako instrumentu UE służącego 
zwiększeniu konkurencyjności regionów, 
prowadzeniu reform strukturalnych 
i poprawie zdolności regionów do 
dostosowania się do światowej sytuacji 
gospodarczej;

1. docenia wartość dodaną, jaką stanowi 
polityka spójności Unii Europejskiej i jej 
rolę jako instrumentu UE służącego 
zwiększeniu konkurencyjności regionów, 
prowadzeniu reform strukturalnych 
i poprawie zdolności regionów do 
dostosowania się do światowej sytuacji 
gospodarczej; zauważa, że gospodarki, 
które są konkurencyjne w skali światowej 
(USA, Japonia), cechują się stosunkowo 
niewielkimi nierównościami 
rozwojowymi;

Or. ro

Poprawka 25
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. docenia wartość dodaną, jaką stanowi 
polityka spójności Unii Europejskiej i jej 
rolę jako instrumentu UE służącego 
zwiększeniu konkurencyjności regionów, 
prowadzeniu reform strukturalnych i 
poprawie zdolności regionów do 
dostosowania się do światowej sytuacji 
gospodarczej;

1. docenia osiągnięcia polityki spójności 
UE i wartość dodaną, jaką może ona 
wnieść do strategii 2020 oraz jej rolę jako 
instrumentu UE służącego zwiększeniu 
konkurencyjności regionów, prowadzeniu 
reform strukturalnych i poprawie zdolności 
regionów do dostosowania się do 
światowej sytuacji gospodarczej;

Or. es
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Poprawka 26
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. docenia wartość dodaną, jaką stanowi 
polityka spójności Unii Europejskiej i jej 
rolę jako instrumentu UE służącego
zwiększeniu konkurencyjności regionów, 
prowadzeniu reform strukturalnych 
i poprawie zdolności regionów do 
dostosowania się do światowej sytuacji 
gospodarczej;

1. ponownie zwraca uwagę na wartość 
dodaną, jaką stanowi polityka spójności 
Unii Europejskiej i jej rolę jako 
instrumentu UE w eliminowaniu różnic 
między regionami, a tym samym 
zwiększaniu ich konkurencyjności oraz 
prowadzeniu reform strukturalnych 
i poprawie zdolności regionów do 
dostosowania się do światowej sytuacji 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 27
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. docenia wartość dodaną, jaką stanowi 
polityka spójności Unii Europejskiej i jej 
rolę jako instrumentu UE służącego 
zwiększeniu konkurencyjności regionów,
prowadzeniu reform strukturalnych i 
poprawie zdolności regionów do
dostosowania się do światowej sytuacji 
gospodarczej;

1. podkreśla wartość dodaną, jaką stanowi 
polityka spójności Unii Europejskiej i jej 
rolę jako instrumentu UE służącego
spójności i zwiększeniu konkurencyjności 
regionów, łatwiejszemu wprowadzeniu
reform strukturalnych a tym samym 
umożliwieniu zwiększenia zdolności 
regionów do dostosowania się do 
światowej sytuacji gospodarczej;

Or. es
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Poprawka 28
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. docenia, że zgodnie z drugimi 
strategicznymi wytycznymi Wspólnoty 
dotyczącymi spójności na lata 2007–2013 
wszystkie państwa członkowskie 
przeznaczyły znaczne kwoty z ich łącznych 
przydziałów finansowych na działalność 
badawczo-rozwojową, innowacje oraz 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 
a w rezultacie powstało 246 krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych, 
w których na badania i innowacje 
przeznaczono w przybliżeniu 86 mld euro, 
z czego 50 mld euro przeznaczono już 
wcześniej na podstawową działalność 
badawczo-rozwojową i innowacje; 
zauważa, że polityka spójności stała się 
jednym z głównych źródeł wsparcia tego 
obszaru ze środków europejskich, 
dorównując pod względem budżetu 
zarówno 7PR (50,5 mld euro), jak 
i programowi ramowemu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji 
(3,6 mld euro); wskazuje na skuteczność 
i możliwość określenia wyrażonych 
ilościowo celów, jeśli chodzi o kwoty 
przeznaczone na badania naukowe 
i rozwój; 

Or. en

Poprawka 29
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że większe skupienie 
środków na politykę spójności może 
zapewnić znaczny wkład tej polityki we 
wspieranie konkurencyjności, innowacji i 
zatrudnienia w UE;

Or. es

Poprawka 30
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że przez wdrażanie polityki 
spójności sektor publiczny odgrywa
kluczową rolę w przywróceniu zaufania 
i solidarności w dobie recesji i po niej, 
zapewniając inwestycje publiczne, 
zwłaszcza infrastrukturalne, oraz
gwarantując trwały rozwój;

2. podkreśla, że sektory publiczny 
i prywatny odgrywają kluczową rolę we 
wdrażaniu polityki spójności na szczeblu 
lokalnym i regionalnym oraz w 
przywróceniu zaufania i solidarności 
w dobie recesji i po niej, zapewniając 
inwestycje publiczne i ułatwiając MŚP 
dostęp do finansowania i instrumentów 
pożyczkowych (Jeremie i Jasper), a tym 
samym gwarantując trwały rozwój 
regionów;

Or. en

Poprawka 31
Jean-Paul Besset

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że przez wdrażanie polityki 
spójności sektor publiczny odgrywa 
kluczową rolę w przywróceniu zaufania i 

2. podkreśla, że przez wdrażanie polityki 
spójności sektor publiczny odgrywa
kluczową rolę w przywróceniu zaufania i 
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solidarności w dobie recesji i po niej, 
zapewniając inwestycje publiczne, 
zwłaszcza infrastrukturalne, oraz 
gwarantując trwały rozwój;

solidarności w dobie recesji i po niej, 
zapewniając inwestycje publiczne
wspierające trwały rozwój;

Or. fr

Poprawka 32
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że przez wdrażanie polityki 
spójności sektor publiczny odgrywa 
kluczową rolę w przywróceniu zaufania i 
solidarności w dobie recesji i po niej, 
zapewniając inwestycje publiczne, 
zwłaszcza infrastrukturalne, oraz 
gwarantując trwały rozwój;

2. podkreśla, że przez wdrażanie polityki 
spójności sektor publiczny odgrywa 
kluczową rolę w przywróceniu zaufania i 
solidarności w dobie recesji i po niej, 
zapewniając równe szanse w dostępie do 
inwestycji publicznych, zwłaszcza w 
zakresie infrastruktur, nowych 
technologii i kapitału ludzkiego, oraz 
gwarantując trwały rozwój;

Or. es

Poprawka 33
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że przez wdrażanie polityki 
spójności sektor publiczny odgrywa 
kluczową rolę w przywróceniu zaufania i 
solidarności w dobie recesji i po niej, 
zapewniając inwestycje publiczne, 
zwłaszcza infrastrukturalne, oraz 
gwarantując trwały rozwój;

2. podkreśla, że sektor publiczny na 
wszystkich szczeblach sprawowania 
władzy odgrywa kluczową rolę we 
wdrażaniu polityki spójności, aby
przywrócić zaufanie i solidarność w dobie 
recesji i po niej, zapewniając inwestycje 
publiczne, zwłaszcza infrastrukturalne, 
oraz gwarantując trwały rozwój;
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Or. es

Poprawka 34
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że konkurencyjność 
gospodarcza regionów UE jest ściśle 
związana z istnieniem odpowiedniego 
poziomu zatrudnienia, wykształconej 
i wykwalifikowanej siły roboczej, 
zabezpieczenia społecznego i dostępu do 
usługi publicznych; w związku z tym 
wspieranie spójności społecznej poprzez 
politykę spójności podwyższa znaczenie tej 
polityki dla ogólnej konkurencyjności 
regionów w skali światowej;

Or. en

Poprawka 35
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że zgodnie z postanowieniami 
Traktatu z Lizbony zrównoważony rozwój 
gospodarczy UE zmniejsza różnice między 
regionami w poziomie rozwoju i 
przygotowuje regiony do sprostania 
wyzwaniom globalizacji, zmian 
demograficznych i zmian klimatu, 
uwzględniając słabe punkty każdego z 
nich,

3. uważa, że zgodnie z postanowieniami 
Traktatu z Lizbony zrównoważony rozwój 
gospodarczy UE zmniejsza różnice między 
regionami w poziomie rozwoju i 
przygotowuje regiony do sprostania 
wyzwaniom globalizacji, pustoszenia 
obszarów wiejskich, zmian 
demograficznych i zmian klimatu, 
uwzględniając słabe punkty każdego z 
nich,

Or. es
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Poprawka 36
Jean-Paul Besset

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że zgodnie z postanowieniami 
Traktatu z Lizbony zrównoważony rozwój 
gospodarczy UE zmniejsza różnice między 
regionami w poziomie rozwoju i 
przygotowuje regiony do sprostania 
wyzwaniom globalizacji, zmian 
demograficznych i zmian klimatu, 
uwzględniając słabe punkty każdego z 
nich,

3. uważa, że zgodnie z postanowieniami 
Traktatu z Lizbony zrównoważony rozwój 
gospodarczy UE zmniejsza różnice między 
regionami w poziomie rozwoju i 
przygotowuje regiony do sprostania 
wyzwaniom globalizacji, zmian 
demograficznych, zmian klimatu i ochrony 
różnorodności biologicznej, uwzględniając 
słabe punkty każdego z nich,

Or. fr

Poprawka 37
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że dzięki synergii 
stworzonej przy wykorzystaniu polityki 
badań naukowych, rozwoju i innowacji 
polityka spójności może dostarczyć 
środków do realizacji wyzwań związanych 
ze strategią UE 2020 przez wspieranie 
i uwydatnianie potencjału lokalnego oraz 
zapewnianie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej;

4. przypomina, że dzięki synergii 
stworzonej przy wykorzystaniu polityki 
badań naukowych, rozwoju i innowacji 
polityka spójności może dostarczyć 
środków do realizacji wyzwań związanych 
ze strategią UE 2020 przez wspieranie 
i uwydatnianie potencjału lokalnego oraz 
zapewnianie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej; jest zdania, że 
zapewnienie dalszego stosowania już 
funkcjonujących wytycznych dotyczących 
polityki spójności zagwarantuje 
regionalny wymiar działalności 
badawczej, rozwojowej i innowacyjnej 
oraz spowoduje powstawanie miejsc pracy 
w innowacyjnych sektorach;
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Or. ro

Poprawka 38
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że dzięki synergii 
stworzonej przy wykorzystaniu polityki 
badań naukowych, rozwoju i innowacji 
polityka spójności może dostarczyć 
środków do realizacji wyzwań związanych 
ze strategią UE 2020 przez wspieranie i 
uwydatnianie potencjału lokalnego oraz 
zapewnianie spójności społecznej,
gospodarczej i terytorialnej;

4. przypomina, że dzięki synergii 
stworzonej przy wykorzystaniu polityki 
badań naukowych, rozwoju i innowacji 
polityka spójności może spełniać ważną 
rolę w strategii Europa 2020, ponieważ 
polityka ta  pobudza zmiany strukturalne 
w całej Europie i wspiera priorytety
kluczowych inwestycji na wszystkich 
szczeblach – lokalnym, regionalnym, 
krajowym i transgranicznym –
zapewniając spójność społeczną, 
gospodarczą i terytorialną; podkreśla 
jednak, że chociaż priorytety polityki 
spójności powinny być dostosowane do 
celów strategii UE 2020, to należy 
dopuścić wystarczającą elastyczność, aby 
uwzględnić regionalną specyfikę 
i wesprzeć słabsze i najbardziej 
potrzebujące regiony z myślą o pokonaniu 
ich trudności społeczno-gospodarczych, 
przeszkód naturalnych i ograniczeniu
nierówności;

Or. es

Poprawka 39
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że dzięki synergii 
stworzonej przy wykorzystaniu polityki

4. uważa, że dzięki zwiększeniu synergii 
stworzonej między polityką badań 
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badań naukowych, rozwoju i innowacji
polityka spójności może dostarczyć 
środków do realizacji wyzwań związanych 
ze strategią UE 2020 przez wspieranie i
uwydatnianie potencjału lokalnego oraz 
zapewnianie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej;

naukowych, rozwoju i innowacji a polityką
spójności można skuteczniej reagować na 
wyzwania strategii UE 2020 przez 
wspieranie i uwalnianie potencjału
społeczności lokalnych, zapewniając 
spójność społeczną, gospodarczą i 
terytorialną;

Or. es

Poprawka 40
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że dzięki synergii 
stworzonej przy wykorzystaniu polityki 
badań naukowych, rozwoju i innowacji 
polityka spójności może dostarczyć 
środków do realizacji wyzwań związanych 
ze strategią UE 2020 przez wspieranie 
i uwydatnianie potencjału lokalnego oraz 
zapewnianie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej;

4. przypomina, że dzięki synergii 
stworzonej przy wykorzystaniu polityki 
badań naukowych, rozwoju i innowacji 
polityka spójności powinna dostarczyć 
środków do realizacji wyzwań związanych 
ze strategią UE 2020 przez wspieranie 
i uwydatnianie potencjału lokalnego oraz 
zapewnianie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 41
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. popiera zachęty dla sektorów 
gospodarki, które są konkurencyjne 
w skali światowej i które przyczyniają się 
do tworzenia gospodarki zrównoważonej, 
inteligentnej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu oraz wzmacniają przewagę 
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konkurencyjną UE;

Or. ro

Poprawka 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. popiera poglądy dotyczące
najważniejszych czynników spójności 
terytorialnej przedstawione w zielonej
księdze nt. spójności terytorialnej; odnosi 
się w szczególności do poszanowania 
różnorodności regionalnej i rozwoju 
regionalnego potencjału i 
konkurencyjności, podkreślając znaczenie 
dostępności za pośrednictwem usług 
publicznych i właściwej infrastruktury, i
wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych propozycji realizacji celu 
spójności terytorialnej;

5. popiera poglądy dotyczące
konkurencyjności przedstawione w zielone
księdze nt. spójności terytorialnej, która 
polega na istnieniu „związków z innymi 
regionami, tak aby zapewnić 
skoordynowane i zrównoważone 
wykorzystanie wspólnych atutów” i 
umożliwić uwolnienie potencjału, jakim 
jest różnorodność obszarów Unii 
Europejskiej; w związku z tym podkreśla, 
że dla konkurencyjności i przełamania 
izolacji wszystkich obszarów, 
skoordynowanego i zintegrowanego 
rozwoju transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), 
ewentualne wspólne wykorzystanie 
urządzeń energetycznych, opieki, badań 
naukowych, edukacji i ochrony 
środowiska; wzywa Komisję do 
przedstawienia konkretnych propozycji 
realizacji celu spójności terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 43
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. popiera poglądy dotyczące 
najważniejszych czynników spójności 
terytorialnej przedstawione w zielonej 
księdze nt. spójności terytorialnej; odnosi 
się w szczególności do poszanowania 
różnorodności regionalnej i rozwoju 
regionalnego potencjału i 
konkurencyjności, podkreślając znaczenie 
dostępności za pośrednictwem usług 
publicznych i właściwej infrastruktury, i 
wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych propozycji realizacji celu 
spójności terytorialnej;

5. popiera poglądy dotyczące 
najważniejszych czynników spójności 
terytorialnej przedstawione w zielonej 
księdze nt. spójności terytorialnej; odnosi 
się w szczególności do poszanowania 
różnorodności regionalnej i rozwoju 
regionalnego potencjału i 
konkurencyjności, podkreślając znaczenie 
dostępności za pośrednictwem usług 
publicznych i właściwej infrastruktury, i 
wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych propozycji realizacji celu 
spójności terytorialnej; w związku z tym 
podkreśla, że prawidłowe funkcjonowanie 
transportu i dostateczny dostęp do 
telekomunikacji są podstawowymi 
warunkami, aby zwiększyć 
konkurencyjność regionów peryferyjnych 
i wysp, a tym samym spójność 
gospodarczo-społeczną UE, zgodnie z 
europejską perspektywą rozwoju 
przestrzennego;

Or. es

Poprawka 44
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. popiera poglądy dotyczące 
najważniejszych czynników spójności 
terytorialnej przedstawione w zielonej 
księdze nt. spójności terytorialnej; odnosi 
się w szczególności do poszanowania 
różnorodności regionalnej i rozwoju 
regionalnego potencjału 
i konkurencyjności, podkreślając znaczenie 
dostępności za pośrednictwem usług 
publicznych i właściwej infrastruktury, 

5. popiera poglądy dotyczące 
najważniejszych czynników spójności 
terytorialnej przedstawione w zielonej 
księdze nt. spójności terytorialnej; odnosi 
się w szczególności do poszanowania 
różnorodności regionalnej i rozwoju 
regionalnego potencjału 
i konkurencyjności, podkreślając znaczenie 
dostępności za pośrednictwem usług 
publicznych i właściwej infrastruktury;
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i wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych propozycji realizacji celu 
spójności terytorialnej;

wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych propozycji definicji, 
a następnie realizacji celu spójności 
terytorialnej;

Or. en

Poprawka 45
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zaleca, by państwa członkowskie 
i Komisja przeznaczyły wystarczające 
środki z funduszy strukturalnych na 
badania naukowe i innowacje, 
w szczególności trwałe innowacje, oraz 
wzmocnienie zdolności badawczych; 
podkreśla, że konieczne jest propagowanie 
i stosowanie udanych wzorców w trójkącie 
wiedzy oraz zapewnienie trwałego rozwoju 
regionalnych działań badawczych 
i strategicznych ram dla innowacji we 
współpracy z przedsiębiorstwami, 
ośrodkami badań naukowych, 
uniwersytetami i organami publicznymi; 
podkreśla potencjał innowacyjnych 
zespołów regionalnych ukierunkowanych 
na wiedzę w zakresie stymulowania 
konkurencyjności na szczeblu regionów 
i z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie 
rozwoju zespołów w programie ramowym 
na rzecz konkurencyjności i innowacji 
oraz w 7PR (działanie „Regiony wiedzy” 
w 7PR); podkreśla istnienie nowych 
wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) 
tworzonych w ramach prac Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) 
i łączących ze sobą główne europejskie 
zespoły regionalne intensywnie 
wykorzystujące wiedzę naukową; zwraca 
uwagę, że fundusze strukturalne również 
mogą ułatwić wymianę wiedzy 
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w zespołach regionalnych; podkreśla, że 
takie zespoły stanowią dużą szansę przede 
wszystkim dla regionów znajdujących się 
w niekorzystnym położeniu; 

Or. en

Poprawka 46
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przychyla się do bardziej efektywnego 
podejścia do przyznawania pomocy 
o przeznaczeniu regionalnym, 
z położeniem akcentu na inwestycje 
w dziedzinie infrastruktury i na pomoc 
horyzontalną w regionach 
o niekorzystnych warunkach lub w słabiej 
rozwiniętych regionach Unii Europejskiej, 
łącznie z wprowadzeniem ulg 
podatkowych na okresy przejściowe 
nieprzekraczające pięciu lat;

Or. it

Poprawka 47
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i 
realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, w zależności od ich struktury 

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i 
realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, w zależności od ich struktury 
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politycznej i administracyjnej; domaga się 
wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, w 
stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony 
administrują jedynie 30,5% ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, podczas gdy resztą środków 
zarządzają rządy centralne;

politycznej i administracyjnej; domaga się 
wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, w 
stosunku do obecnego okresu 
programowania;

Or. es

Poprawka 48
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i 
realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, w zależności od ich struktury 
politycznej i administracyjnej; domaga się 
wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, w 
stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony 
administrują jedynie 30,5% ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, podczas gdy resztą środków 
zarządzają rządy centralne;

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i 
realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, w zależności od ich struktury 
politycznej i administracyjnej; domaga się 
wprowadzenia w interesie pomocniczości
ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji do 
poziomu lokalnych organów władzy, w 
stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony 
administrują jedynie 30,5% ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, podczas gdy resztą środków 
zarządzają rządy centralne;

Or. cs
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Poprawka 49
Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i 
realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, w zależności od ich struktury 
politycznej i administracyjnej; domaga się 
wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, w 
stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony 
administrują jedynie 30,5% ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, podczas gdy resztą środków 
zarządzają rządy centralne;

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i 
realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, w zależności od ich struktury 
politycznej i administracyjnej; domaga się 
wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, w 
stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony 
administrują jedynie 30,5% ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, podczas gdy resztą środków 
zarządzają rządy centralne, lecz uważa, że 
w przyszłości należy wzmocnić zasadę 
partnerstwa;

Or. de

Poprawka 50
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu 
i realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów 
w poszczególnych państwach 
członkowskich jest różna, w zależności od 
ich struktury politycznej 
i administracyjnej; domaga się 

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu 
i realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów 
w poszczególnych państwach 
członkowskich jest różna, w zależności od 
ich struktury politycznej 
i administracyjnej; domaga się 
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wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, 
w stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony 
administrują jedynie 30,5% ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, podczas gdy resztą środków 
zarządzają rządy centralne;

wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, 
z myślą o poprawie absorpcji środków 
finansowych, w stosunku do obecnego 
okresu programowania, w którym regiony 
administrują jedynie 30,5% ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, podczas gdy resztą środków 
zarządzają rządy centralne;

Or. ro

Poprawka 51
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i 
realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, w zależności od ich struktury 
politycznej i administracyjnej; domaga się 
wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, w
stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony 
administrują jedynie 30,5% ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności, podczas gdy resztą środków 
zarządzają rządy centralne;

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i 
realizacji polityki spójności państwa 
członkowskie muszą wspierać podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary; 
przyznaje, że rola regionów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
jest różna, w zależności od ich struktury 
politycznej i administracyjnej; domaga się 
wprowadzenia ulepszeń, polegających na 
upowszechnianiu zasady decentralizacji, w 
stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony 
administrują średnio jedynie 30,5% 
ogólnego budżetu przeznaczonego na 
politykę spójności, podczas gdy resztą 
środków zarządzają rządy centralne;

Or. fr

Poprawka 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że szczególnie obszary 
przygraniczne obrazują trudności, jakie 
napotyka Unia Europejska w związku z 
wyzwaniami takimi jak otwarcie granic, 
ukończenie tworzenia jednego rynku i 
globalizacja; podkreśla, że obszary te 
mogą cierpieć na brak konkurencyjności z 
powodu konkurencji podatkowej i 
socjalnej, złożoności administracyjnej 
oraz międzyregionalnych i 
międzypaństwowych przepływów 
migrantów; podkreśla znaczenie, jakie ma 
rozwój narzędzi współpracy 
transgranicznej oraz wielopoziomowego 
sprawowania rządów i zachęca Komisję 
do wspierania wymiany informacji i 
dobrych wzorców; 

Or. fr

Poprawka 53
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że spójność terytorialna 
ma charakter horyzontalny 
i wielosektorowy, w związku z czym do jej 
wypracowania musi przyczyniać się 
polityka Unii; powtarza, że pojęcie to nie 
ogranicza się do skutków polityki 
regionalnej, ale też koncentruje się na 
koordynacji z innymi obszarami polityki 
Unii ukierunkowanymi na zrównoważony 
rozwój i zapewniającymi widoczne wyniki 
na poziomie regionalnym, w celu rozwoju 
i pełnego wykorzystania szczególnych 
form potencjału regionalnego oraz 
zwiększenia ich skutków w terenie, co 
prowadzi do wzrostu konkurencyjności 
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i atrakcyjności regionalnej oraz do 
osiągnięcia spójności terytorialnej; jest 
zdania, że „koncentracja, współpraca 
i więzi” to kluczowe współrzędne 
spójności terytorialnej umożliwiające 
wypracowanie bardziej wyważonego 
rozwoju terytorialnego w UE; 

Or. en

Poprawka 54
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że wielopoziomowe 
sprawowanie rządów obejmuje 
zdecentralizowaną odpowiedzialność za 
programy, co umożliwia lepsze 
wykorzystywanie potencjału współpracy 
terytorialnej; w związku z tym aby Unia 
Europejska mogła dążyć do wspólnych 
celów za pomocą spójnych 
i ukierunkowanych na wyniki środków, 
jednocześnie ustalając szczególne 
priorytety regionalne i lokalne, należy 
wdrożyć zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów;

Or. en

Poprawka 55
Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zadowolenie z wyników 
inicjatyw URBAN i LEADER oraz uważa, 

7. uważa, że polityka spójności powinna w 
większym stopniu wspierać obszary 
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że polityka spójności może stworzyć ramy 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich; nawołuje Komisję 
do rozpatrzenia i zaproponowania metod 
pracy, które sprzyjają partnerstwu między 
obszarami miejskimi i wiejskimi i 
pobudzają zrównoważony rozwój miast;

miejskie, na których mieszka prawie 80% 
ludności UE; uważa, że potrzebne jest 
ściślejsze powiązanie z rozwoje obszarów 
wiejskich i nawołuje Komisję do
przedstawienia odpowiednich wniosków;

Or. de

Poprawka 56
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zadowolenie z wyników 
inicjatyw URBAN i LEADER oraz uważa, 
że polityka spójności może stworzyć ramy 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich; nawołuje Komisję 
do rozpatrzenia i zaproponowania metod 
pracy, które sprzyjają partnerstwu między 
obszarami miejskimi i wiejskimi 
i pobudzają zrównoważony rozwój miast;

7. wyraża zadowolenie z wyników 
inicjatyw URBAN i LEADER oraz uważa, 
że polityka spójności może stworzyć ramy 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich; nawołuje Komisję 
do rozpatrzenia i zaproponowania metod 
pracy, które sprzyjają partnerstwu między 
obszarami miejskimi i wiejskimi 
i pobudzają zrównoważony rozwój miast; 
zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie 
odgrywają dynamiczną rolę 
w regionalnym rozwoju gospodarczym; 
w związku z tym w następnym okresie 
programowania środki finansowe należy 
przeznaczyć na inwestycje w projekty 
dotyczące obszarów miejskich, jak również 
podmiejskich i wiejskich;

Or. en

Poprawka 57
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zadowolenie z wyników 
inicjatyw URBAN i LEADER oraz uważa, 
że polityka spójności może stworzyć ramy 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich; nawołuje Komisję 
do rozpatrzenia i zaproponowania metod 
pracy, które sprzyjają partnerstwu między 
obszarami miejskimi i wiejskimi 
i pobudzają zrównoważony rozwój miast;

7. wyraża zadowolenie z wyników 
inicjatyw URBAN i LEADER oraz uważa, 
że polityka spójności może stworzyć ramy 
zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich, w zależności od 
potrzeb poszczególnych regionów; 
nawołuje Komisję do rozpatrzenia 
i zaproponowania metod pracy, które 
sprzyjają partnerstwu między obszarami 
miejskimi i wiejskimi i pobudzają 
zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawka 58
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zadowolenie z wyników 
inicjatyw URBAN i LEADER oraz uważa, 
że polityka spójności może stworzyć ramy 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich; nawołuje Komisję 
do rozpatrzenia i zaproponowania metod 
pracy, które sprzyjają partnerstwu między 
obszarami miejskimi i wiejskimi i 
pobudzają zrównoważony rozwój miast;

7. wyraża zadowolenie z wyników 
inicjatyw URBAN i LEADER oraz uważa, 
że polityka spójności może stworzyć ramy 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich; nawołuje Komisję 
do rozpatrzenia i zaproponowania metod 
pracy, które sprzyjają partnerstwu między 
obszarami miejskimi i wiejskimi, 
przeciwdziałają wyludnieniu obszarów 
wiejskich i pobudzają zrównoważony 
rozwój miast;

Or. es

Poprawka 59
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że partnerstwo jest podstawową 
zasadą przy kształtowaniu polityki 
spójności, zaś podejście oddolne poprawia 
zdolność administracyjną i jakość procesu 
programowania; uważa, że władze 
administracyjne każdego szczebla powinny 
uczestniczyć w podnoszeniu 
konkurencyjności gospodarczej UE 
w spójny i skuteczny sposób, wzajemnie 
się uzupełniając; nawołuje Komisję do 
rozważenia możliwości zawarcia 
trójstronnego porozumienia między 
Komisją, państwem członkowskim 
i regionem, aby zapewnić wypełnianie 
obowiązków wynikających z partnerstwa;

8. uważa, że partnerstwo jest podstawową 
zasadą przy kształtowaniu polityki 
spójności, zaś podejście oddolne poprawia 
zdolność administracyjną i jakość procesu 
programowania; uważa, że władze 
administracyjne każdego szczebla powinny 
uczestniczyć w podnoszeniu 
konkurencyjności gospodarczej UE 
w spójny i skuteczny sposób, wzajemnie 
się uzupełniając; nawołuje Komisję do 
podania jaśniejszej definicji zasady 
partnerstwa, aby zapewnić ustanawianie 
rzeczywistych partnerstw z władzami 
regionalnymi i lokalnymi oraz ułatwić 
wymianę najlepszych praktyk między 
regionami;

Or. en

Poprawka 60
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że wspólne finansowanie 
jest podstawową zasadą prawidłowego 
kierowania polityką spójności;  domaga 
się, aby chronić tę zasadę, pomimo 
ograniczenia wydatków publicznych ze 
względu na kryzys gospodarczy ;

Or. fr

Poprawka 61
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla kluczową rolę, jaką 
odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa 
w zwiększaniu konkurencyjności 
gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy; 
podkreśla w związku z tym konieczność 
ułatwienia dostępu tym przedsiębiorstwom 
do finansowania z funduszy 
strukturalnych;

Or. fr

Poprawka 62
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o potrzebie uproszczenia 
procedur korzystania z funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności, aby 
zapewnić ich elastyczność i zmniejszyć
obciążenia administracyjne dla 
beneficjentów wsparcia pochodzącego 
z funduszy, tak by władze mogły sprostać 
wyzwaniom w odpowiednim czasie i przy 
wykorzystaniu odpowiednich środków; 
uważa, że partnerstwo publiczno-prywatne 
może dostarczyć prawdziwego wsparcia 
jako uzupełnienie wysiłków 
podejmowanych na poziomie lokalnym 
i regionalnym, i nawołuje Komisję 
Europejską do przedstawienia konkretnych 
propozycji konsolidacji partnerstwa 
publiczno-prywatnego w ramach polityki 
spójności;

9. przypomina o potrzebie uproszczenia 
procedur korzystania z funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności, aby 
zapewnić ich elastyczność i zmniejszyć 
obciążenia administracyjne dla 
beneficjentów wsparcia pochodzącego 
z funduszy, tak by władze mogły sprostać 
wyzwaniom w odpowiednim czasie i przy 
wykorzystaniu odpowiednich środków; 
uważa, że partnerstwo publiczno-prywatne 
może dostarczyć prawdziwego wsparcia 
jako uzupełnienie wysiłków 
podejmowanych na poziomie lokalnym 
i regionalnym, i nawołuje Komisję 
Europejską do przedstawienia konkretnych 
propozycji konsolidacji partnerstwa 
publiczno-prywatnego w ramach polityki 
spójności; zgadza się również, że 
potrzebny jest rozwój horyzontalnych 
i wertykalnych partnerstw między 
władzami publicznymi na wszystkich 
szczeblach z myślą o osiągnięciu jak 
najskuteczniejszego zarządzania na 
poszczególnych szczeblach;
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Or. ro

Poprawka 63
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o potrzebie uproszczenia 
procedur korzystania z funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności, aby 
zapewnić ich elastyczność i zmniejszyć 
obciążenia administracyjne dla 
beneficjentów wsparcia pochodzącego z 
funduszy, tak by władze mogły sprostać 
wyzwaniom w odpowiednim czasie i przy 
wykorzystaniu odpowiednich środków; 
uważa, że partnerstwo publiczno-prywatne 
może dostarczyć prawdziwego wsparcia 
jako uzupełnienie wysiłków 
podejmowanych na poziomie lokalnym i 
regionalnym, i nawołuje Komisję 
Europejską do przedstawienia konkretnych 
propozycji konsolidacji partnerstwa 
publiczno-prywatnego w ramach polityki 
spójności;

9. z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
rozporządzenia 1083/2006, które 
upraszcza procedury korzystania z 
funduszy strukturalnych i funduszu 
spójności i zachęca Komisję do dalszego 
upraszczania procedur, aby zapewnić ich 
elastyczność i zmniejszyć obciążenia 
administracyjne dla beneficjentów 
wsparcia pochodzącego z funduszy, tak by 
władze mogły sprostać wyzwaniom w 
odpowiednim czasie i przy wykorzystaniu 
odpowiednich środków; uważa, że 
partnerstwo publiczno-prywatne może 
dostarczyć prawdziwego wsparcia jako 
uzupełnienie wysiłków podejmowanych na 
poziomie lokalnym i regionalnym, i 
nawołuje Komisję Europejską do 
przedstawienia konkretnych propozycji 
konsolidacji partnerstwa publiczno-
prywatnego w ramach polityki spójności;

Or. es

Poprawka 64
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie stałego 
wspierania projektów na rzecz regionów 
mniej rozwiniętych, tak by wyniki 
oczekiwane w tym okresie programowania 

skreślony
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zostały utrzymane i odpowiadały 
wstępnym założeniom; wyraża pogląd, że 
wycofanie takiego wsparcia 
spowodowałoby zmniejszenie skutków 
pierwotnych pozytywnych wyników; 

Or. en

Poprawka 65
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie stałego wspierania 
projektów na rzecz regionów mniej 
rozwiniętych, tak by wyniki oczekiwane w 
tym okresie programowania zostały 
utrzymane i odpowiadały wstępnym 
założeniom; wyraża pogląd, że wycofanie 
takiego wsparcia spowodowałoby 
zmniejszenie skutków pierwotnych 
pozytywnych wyników;

10. podkreśla znaczenie stałego wspierania
głównie projektów na rzecz regionów 
mniej rozwiniętych w celu zniesienia 
różnic, tak by wyniki oczekiwane w tym 
okresie programowania zostały utrzymane 
i odpowiadały wstępnym założeniom;
uważa, że zwiększenie dostępności i liczby 
infrastruktur przyczyni się do zwiększenia 
konkurencyjności zapóźnionych regionów 
na rynku wewnętrznym oraz 
konkurencyjności UE jako całości na 
rynku zewnętrznym; wyraża pogląd, że 
wycofanie takiego wsparcia 
spowodowałoby zmniejszenie skutków 
pierwotnych pozytywnych wyników;

Or. cs

Poprawka 66
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina, że polityka spójności 
skierowana jest do wszystkich regionów 
Unii Europejskiej, niezależnie od stopnia 
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rozwoju; w związku z tym podkreśla 
konieczność utrzymania środków 
przeznaczonych na cel „regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie”;

Or. fr

Poprawka 67
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziomi 
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników
może być dopuszczalne jedynie po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności 
oraz sposobu gromadzenia 
i przetwarzania tych informacji;

11. uważa, że PKB pozostaje głównym 
kryterium określenia, czy regiony 
kwalifikują się do objęcia pomocą 
w ramach polityki spójności, wzywa 
jednak do określenia wskaźników
uzupełniających, z uwzględnieniem 
specyficznych cech poszczególnych 
regionów; polityka spójności staje się 
bardziej ukierunkowana na wyniki przy 
większej wydajności i skuteczności, a do 
tego potrzebna jest znaczna poprawa 
systemów monitorowania i oceny, co 
obejmuje bardziej rygorystyczne metody 
ewaluacji i silniejszy nacisk na ocenę 
skutków; z tego względu ważne jest, aby 
określić wskaźniki umożliwiające pomiar 
wyników i porównywanie programów;

Or. en

Poprawka 68
Jean-Paul Besset

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
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podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziomi
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników 
może być dopuszczalne jedynie po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności
oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania 
tych informacji;

podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE jest poziom PKB oraz że 
należy wprowadzić inne wskaźniki, w 
szczególności współczynnik Giniego, który 
mierzy nierówności w dochodach, oraz 
zaproponowane przez Komisję w 
komunikacie pt. „Regiony 2020” 
wskaźniki dotyczące trudnej sytuacji 
ekologicznej i demograficznej;

Or. fr

Poprawka 69
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziomi
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników 
może być dopuszczalne jedynie po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności 
oraz sposobu gromadzenia 
i przetwarzania tych informacji;

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziom
PKB, przy czym nie należy pomijać innych 
wskaźników stosowanych w przeszłości;

Or. fi

Poprawka 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 

11. uważa, że skoro głównym 
wskaźnikiem, na podstawie którego należy 
określać czy dany obszar kwalifikuje się do 
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finansowego UE, powinien być poziomi
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników 
może być dopuszczalne jedynie po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności 
oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania 
tych informacji;

wsparcia finansowego UE, jest poziom
PKB, to można wprowadzić inne 
wskaźniki po przeprowadzeniu analizy ich 
stosowności oraz sposobu gromadzenia i 
przetwarzania tych informacji;

Or. fr

Poprawka 71
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziomi
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników 
może być dopuszczalne jedynie po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności 
oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania 
tych informacji;

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być nadal
poziom PKB, a wprowadzenie innych 
wskaźników może być dopuszczalne 
jedynie do celów oceny ex post dotyczącej 
wyników i wartości dodanej polityki 
spójności, po przeprowadzeniu analizy ich 
stosowności oraz sposobu gromadzenia 
i przetwarzania tych informacji;

Or. en

Poprawka 72
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziom 
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników 

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, nie powinien być poziom 
PKB, lecz że należałoby przeanalizować 



AM\822074PL.doc 41/56 PE443.146v01-00

PL

może być dopuszczalne jedynie po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności
oraz sposobu gromadzenia i 
przetwarzania tych informacji;

możliwe sposoby udoskonalenia obecnego 
systemu klasyfikacji regionów, tak aby po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności, 
wprowadzenie innych wskaźników 
pozwoliło uniknąć rozłożenia dochodów 
na mieszkańca;

Or. es

Poprawka 73
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziomi
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników 
może być dopuszczalne jedynie po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności 
oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania 
tych informacji;

11. uważa, że chociaż głównym 
wskaźnikiem, na podstawie którego należy 
określać, czy dany obszar kwalifikuje się 
do wsparcia finansowego UE, nadal
powinien być poziom PKB, to należy 
wprowadzić inne wskaźniki po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności 
oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania 
tych informacji;

Or. es

Poprawka 74
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziomi
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników 
może być dopuszczalne jedynie po 
przeprowadzeniu analizy ich stosowności 

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na 
podstawie którego należy określać, czy 
dany obszar kwalifikuje się do wsparcia 
finansowego UE, powinien być poziom
PKB, a wprowadzenie innych wskaźników 
może być dopuszczalne jedynie na 
szczeblu państw członkowskich po 
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oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania 
tych informacji;

przeprowadzeniu analizy ich stosowności 
oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania 
tych informacji;

Or. en

Poprawka 75
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że istotne jest przyznawanie 
środków finansowych na podstawie 
specyfiki danego regionu; nawołuje 
Komisję do stworzenia właściwych 
instrumentów finansowych 
umożliwiających uzyskanie wartości 
dodanej w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej i do uwzględnienia przy 
tym skutków kryzysu gospodarczego i 
finansowego;

12. podkreśla, że istotne jest przyznawanie 
środków finansowych na podstawie 
specyfiki danego regionu: regionom
nadbrzeżnym, wyspom, obszarom 
górskim, obszarom wyludniającym się lub 
o słabym zaludnieniu, transgranicznym 
oddalonym miastom, regionom 
peryferyjnym; nawołuje Komisję do 
stworzenia właściwych instrumentów 
finansowych umożliwiających uzyskanie 
wartości dodanej w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej i do uwzględnienia przy 
tym skutków kryzysu gospodarczego i 
finansowego;

Or. es

Poprawka 76
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że istotne jest przyznawanie 
środków finansowych na podstawie 
specyfiki danego regionu; nawołuje 
Komisję do stworzenia właściwych
instrumentów finansowych 

12. podkreśla, że istotne jest przyznawanie 
środków finansowych na podstawie 
specyfiki danego regionu, na przykład 
określając stopnie w ramach jednego celu; 
nawołuje Komisję do dostosowania 
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umożliwiających uzyskanie wartości 
dodanej w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej i do uwzględnienia przy 
tym skutków kryzysu gospodarczego i 
finansowego;

poszczególnych instrumentów finansowych 
umożliwiających uzyskanie wartości 
dodanej w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej i do uwzględnienia przy 
tym skutków kryzysu gospodarczego i 
finansowego;

Or. es

Poprawka 77
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że istotne jest przyznawanie 
środków finansowych na podstawie 
specyfiki danego regionu; nawołuje 
Komisję do stworzenia właściwych 
instrumentów finansowych 
umożliwiających uzyskanie wartości 
dodanej w perspektywie krótko-
i średnioterminowej i do uwzględnienia 
przy tym skutków kryzysu gospodarczego 
i finansowego;

12. podkreśla, że istotne jest przyznawanie 
środków finansowych na podstawie 
specyfiki danego regionu; zachęca regiony 
do występowania z inicjatywami 
dotyczącymi wykorzystywania ich 
specyfiki regionalnej; nawołuje Komisję 
do stworzenia właściwych instrumentów 
finansowych umożliwiających uzyskanie 
wartości dodanej w perspektywie krótko-
i średnioterminowej i do uwzględnienia 
przy tym skutków kryzysu gospodarczego 
i finansowego;

Or. ro

Poprawka 78
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca Komisję do zbadania 
nowych możliwości w dziedzinie inżynierii 
finansowej w celu poprawy skuteczności i 
wpływu polityki spójności oraz aby 
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osiągnąć jak najlepsze wyniki w ramach 
wybranych projektów;

Or. es

Poprawka 79
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że potrzebne jest 
promowanie przedsiębiorczości 
i wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw, aby ułatwić powstawanie 
nowych firm, w tym samym sprzyjać 
tworzeniu miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 80
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że badania naukowe i 
innowacje są głównymi narzędziami 
rozwoju UE i zwiększenia jej 
konkurencyjności wobec światowych 
wyzwań, w związku z czym należy 
utrzymać regularne inwestycje w tych 
dziedzinach i przeprowadzać okresowe 
oceny postępów na podstawie osiągniętych 
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, oraz o lepszy rozwój 
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regionalnych klastrów innowacyjnych w 
państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi;

Or. es

Poprawka 81
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla korzystny wpływ równości 
kobiet i mężczyzn na wzrost gospodarczy i 
spójność społeczną, a także na 
konkurencyjność UE; zauważa, że według 
obliczeń przeprowadzonych w wielu 
badaniach PKB wzrósłby o 30%, gdyby 
wskaźnik zatrudnienia i zatrudnienia 
w niepełnym wymiarze czasu pracy kobiet, 
a także ich wydajność były zbliżone do 
wartości tych samych wskaźników 
dotyczących mężczyzn;

Or. es

Poprawka 82
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla decydującą rolę rozwoju 
regionalnego i spójności terytorialnej 
w poprawie konkurencyjności 
gospodarczej UE i w dążeniu do 
osiągnięcia celów strategii UE 2020, 
uznając podejście ukierunkowane na 
konkretny obszar za główny sposób 
osiągnięcia równowagi gospodarczej;

13. podkreśla decydującą rolę rozwoju 
regionalnego i spójności terytorialnej 
w całej Europie w poprawie 
konkurencyjności gospodarczej UE 
i w dążeniu do osiągnięcia celów strategii 
UE 2020, uznając podejście 
ukierunkowane na konkretny obszar za 
główny sposób osiągnięcia równowagi 
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gospodarczej;

Or. fi

Poprawka 83
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla decydującą rolę rozwoju 
regionalnego i spójności terytorialnej 
w poprawie konkurencyjności 
gospodarczej UE i w dążeniu do 
osiągnięcia celów strategii UE 2020, 
uznając podejście ukierunkowane na 
konkretny obszar za główny sposób 
osiągnięcia równowagi gospodarczej;

13. podkreśla decydującą rolę rozwoju 
regionalnego i spójności terytorialnej 
w poprawie konkurencyjności 
gospodarczej UE i w dążeniu do 
osiągnięcia celów strategii UE 2020, 
uznając podejście ukierunkowane na 
konkretny obszar za główny sposób 
osiągnięcia równowagi gospodarczej; 
podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanej polityki spójności po 
2013 r., z budżetem co najmniej równym 
obecnemu, zarówno w liczbach 
bezwzględnych, jak i względnych;

Or. en

Poprawka 84
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla decydującą rolę rozwoju 
regionalnego i spójności terytorialnej w 
poprawie konkurencyjności gospodarczej 
UE i w dążeniu do osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, uznając podejście 
ukierunkowane na konkretny obszar za 
główny sposób osiągnięcia równowagi 
gospodarczej;

13. podkreśla, że rozwój regionalny i 
spójność terytorialna, ze względu na swoją 
wartość dodaną, odgrywają decydującą 
rolę w poprawie konkurencyjności 
gospodarczej UE i w dążeniu do 
osiągnięcia celów strategii UE 2020, 
uznając podejście ukierunkowane na 
konkretny obszar za główny sposób 
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osiągnięcia równowagi gospodarczej;

Or. fr

Poprawka 85
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że chociaż polityka 
spójności skupia się na regionach mniej 
rozwiniętych, to powinna ona również 
promować konkurencyjność, innowacje, 
zatrudnienie oraz spójność społeczno-
gospodarczo-terytorialną w całej Unii 
Europejskiej;

Or. es

Poprawka 86
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia do korzystania z funduszy 
strukturalnych, ponieważ są one ważnym 
instrumentem pomagającym regionom 
osiągnąć zrównoważony wzrost, zwiększyć 
zatrudnienie i dobrobyt; 

Or. es
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Poprawka 87
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że należy nadal 
utrzymywać systemy przejściowe, aby 
umocnić i zwiększyć osiągnięty poziom 
rozwoju, który mógłby ucierpieć, gdyby 
drastycznie zmniejszono środki finansowe 
z powodu osiągnięcia określonego celu;  
w ten sposób zapewnia się takie same 
podejście do regionów znajdujących się w 
takiej sytuacji, co pozwoli również 
skutecznie zorganizować programy;

Or. es

Poprawka 88
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że oczekiwania obywateli 
europejskich wiążą się z ich potrzebami, 
a w szczególności z potrzebą dostępu do 
odpowiedniej infrastruktury i usług 
publicznych wysokiej jakości, które muszą 
być świadczone sprawiedliwie i dostępne 
cenowo dla wszystkich obywateli 
europejskich, bez względu na ich miejsce 
zamieszkania i pracy;

skreślony

Or. en
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Poprawka 89
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że oczekiwania obywateli 
europejskich wiążą się z ich potrzebami, a 
w szczególności z potrzebą dostępu do 
odpowiedniej infrastruktury i usług 
publicznych wysokiej jakości, które muszą 
być świadczone sprawiedliwie i dostępne 
cenowo dla wszystkich obywateli 
europejskich, bez względu na ich miejsce 
zamieszkania i pracy;

14. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że oczekiwania obywateli 
europejskich wiążą się z ich potrzebami, a 
w szczególności z potrzebą dostępu do 
odpowiedniej infrastruktury i usług 
publicznych wysokiej jakości, które muszą 
być świadczone sprawiedliwie i dostępne 
cenowo dla wszystkich obywateli 
europejskich, bez względu na ich miejsce 
zamieszkania i pracy; podkreśla, że należy 
przestrzegać zasady równych szans oraz że 
wszystkie infrastruktury i projekty 
finansowane z funduszy strukturalnych 
powinny być dostępne dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawka 90
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że do konsolidacji wiedzy 
i innowacji jako bodźca do przyszłego 
wzrostu gospodarczego i europejskiej 
konkurencyjności konieczna jest poprawa 
jakości edukacji, opieranie się na 
wynikach badań, promowanie innowacji 
i transferu wiedzy w całej Unii, jak 
najszersze wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych,
zadbanie, aby innowacyjne pomysły 
owocowały postawaniem nowych 
produktów i usług, które przyczynią się do 
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wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy o wysokiej jakości i pomogą stawić 
czoła wyzwaniom wynikającym 
z przemian społecznych w Europie i na 
świecie, promowanie przedsiębiorczości, 
nadanie pierwszorzędnego znaczenia 
potrzebom użytkowników i możliwościom 
rynkowym oraz zapewnienie dostępności 
i odpowiedniego poziomu finansowania, 
w którym fundusze strukturalne będą 
odgrywać kluczową rolę;

Or. en

Poprawka 91
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna daje możliwość 
wykorzystania w pełni potencjału badań 
naukowych, rozwoju i innowacji oraz 
zapewnienia obywatelom europejskim 
lepszych warunków życia i większego 
zaufania do UE; selektywne inwestycje 
w badania naukowe, rozwój i innowacje 
muszą uwzględniać możliwości oraz 
potencjał regionów i miast, a także 
wspierać rozwój tego sektora przez 
programy rozwoju instytucjonalnego 
i budowania potencjału;

15. podkreśla, że spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna daje możliwość 
wykorzystania w pełni potencjału badań 
naukowych, rozwoju i innowacji oraz 
zapewnienia obywatelom europejskim 
lepszych warunków życia i większego 
zaufania do UE; selektywne i połączone
inwestycje w badania naukowe, rozwój 
i innowacje muszą uwzględniać 
możliwości oraz potencjał regionów 
i miast, a także wspierać rozwój 
kluczowych dziedzin, takich jak e-zdrowie, 
farmacja, transport i logistyka, 
środowisko, zasoby cyfrowe, energetyka 
i bezpieczeństwo, przez programy rozwoju 
instytucjonalnego i budowania potencjału;

Or. en
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Poprawka 92
Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna daje możliwość 
wykorzystania w pełni potencjału badań 
naukowych, rozwoju i innowacji oraz 
zapewnienia obywatelom europejskim 
lepszych warunków życia i większego 
zaufania do UE; selektywne inwestycje w 
badania naukowe, rozwój i innowacje 
muszą uwzględniać możliwości oraz 
potencjał regionów i miast, a także 
wspierać rozwój tego sektora przez 
programy rozwoju instytucjonalnego i 
budowania potencjału;

15. podkreśla, że spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna daje możliwość 
wykorzystania w pełni potencjału badań 
naukowych, rozwoju i innowacji oraz 
zapewnienia obywatelom europejskim 
lepszych warunków życia i większego 
zaufania do UE; inwestycje w badania 
naukowe, rozwój i innowacje muszą 
uwzględniać możliwości oraz potencjał 
regionów i miast, a także wspierać rozwój 
tego sektora przez programy rozwoju 
instytucjonalnego i budowania potencjału;

Or. de

Poprawka 93
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. jest zdania, że niektóre środki 
finansowe przyznane na działalność 
badawczą, rozwojową i innowacyjną 
w ramach polityki spójności powinny 
zostać wykorzystane do osiągnięcia 
i utrzymania pozycji światowego lidera 
w sektorach, w których Europa ma już 
przewagę konkurencyjną, i w sektorach, 
w których Europa ma nowe szanse na 
stanie się światowym liderem;

Or. ro
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Poprawka 94
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że zdecydowana i dobrze 
finansowana polityka regionalna UE 
korzystna dla wszystkich regionów UE jest 
podstawowym warunkiem, którego 
spełnienie jest konieczne do realizacji 
celów strategii UE 2020 i do osiągnięcia 
europejskiej konkurencyjności – z myślą 
o zapewnieniu inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, 
charakteryzującego się wysokim 
poziomem zatrudnienia i wydajności –
a także do wypracowania spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej; 

Or. en

Poprawka 95
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina o przywiązaniu do silnej 
i odpowiednio finansowanej polityki 
spójności, która będzie w stanie zapewnić 
harmonijny/ie rozwój wszystkich regionów
Unii Europejskiej; w związku z tym 
domaga się utrzymania po roku 2013 
środków finansowych tej polityki oraz 
odrzucenia wszelkich prób przekazania 
państwom członkowskim uprawnień w tej 
dziedzinie; 

Or. fr
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Poprawka 96
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że skuteczne wdrażanie 
polityki spójności w dużym stopniu zależy 
od tego, w jaki sposób jest ona 
zaprojektowana, dlatego istotne znaczenie 
ma zaangażowanie władz lokalnych 
i regionalnych na wczesnym etapie, 
a także ich partnerstwo z Komitetem 
Regionów w kształtowaniu i wdrażaniu 
przyszłej polityki spójności;

Or. en

Poprawka 97
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że istnienie solidnej i 
odpowiednio finansowanej regionalnej 
polityki UE ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz dla 
przeobrażenia UE w gospodarkę 
konkurencyjną na szczeblu światowym;

Or. es

Poprawka 98
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15b. jest zdania, że w celu 
skonsolidowania rynku wewnętrznego 
potrzebne są szczególne środki służące 
pobudzaniu konkurencji na poziomie 
europejskim, jednak bez zakłócania 
równowagi między państwami 
członkowskimi; uważa, że w ten sposób 
można osiągnąć zadowalający poziom 
stabilności i dobrobytu gospodarczego 
w skali europejskiej; 

Or. ro

Poprawka 99
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla potrzebę przeglądu
i konsolidacji roli instrumentów UE 
wspierających europejską 
konkurencyjność z myślą o racjonalizacji 
procedur administracyjnych, ułatwieniu 
dostępu do finansowania, szczególnie dla 
MŚP, oraz wprowadzeniu innowacyjnych 
mechanizmów zachęcających opartych na 
realizacji celów związanych 
z inteligentnym, zrównoważonym 
i sprzyjającym włączeniu społecznemu 
wzrostem gospodarczym, a także 
z promowaniem ściślejszej współpracy 
z EBI;

Or. en
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Poprawka 100
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. docenia wartość dodaną oferowaną 
przez instrumenty inżynierii finansowej 
i zachęca do ich stosowania na jak 
najszerszą skalę, tak aby uzupełnić środki 
dostępne w ramach funduszy 
strukturalnych z myślą o osiągnięciu 
pozytywnych synergii, a tym samym 
o maksymalizacji wyników; 

Or. ro

Poprawka 101
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. zaleca, aby państwa członkowskie 
i Komisja poświęciły większą uwagę 
wspieraniu dużych projektów, które 
obejmują co najmniej dwa programy 
operacyjne o istotnym wpływie na 
poziomie europejskim, co zapewni wartość 
dodaną, spowoduje powstawanie miejsc 
pracy o wysokiej jakości i zagwarantuje 
zrównoważony rozwój regionów;

Or. ro

Poprawka 102
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15e. jest zdania, że w ramach polityki 
spójności należy nadal promować środki, 
które spowodują powstawanie jak 
największej liczby miejsc pracy, co 
umożliwi wykorzystanie lokalnych 
zasobów ludzkich i zapewni ich stały 
rozwój, z myślą o zagwarantowaniu 
wysokiej produktywności;

Or. ro

Poprawka 103
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 15 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15f. utrzymuje, że osiągnięcie 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
spójności jest warunkiem koniecznym, ale 
nie wystarczającym do zagwarantowania 
konkurencyjności gospodarczej na 
poziomie światowym, co wymaga 
znacznych inwestycji w kluczowych 
dziedzinach, takich jak energetyka, 
środowisko, infrastruktura, edukacja, 
badania naukowe i rozwój, przemysł 
i usługi twórcze, logistyka i transport;

Or. ro


