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Poprawka 1
Markus Pieper, László Surján, Sophie Auconie 

Projekt opinii
Ustęp - 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że pomiar regionalnej siły 
gospodarczej i poziomu dobrobytu bez 
wątpienia wchodzi w zakres polityki 
spójności i polityki strukturalnej, a więc w 
zakres kompetencji Komisji Rozwoju 
Regionalnego;

Or. de

Poprawka 2
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek Komisji, aby 
europejskie strategie polityczne 
dysponowały szeregiem wskaźników 
uzupełniających PKB w celu poprawy 
warunków, w których podejmowane są 
decyzje, i lepszego reagowania na troski 
obywateli regionów europejskich; popiera 
w tym względzie działania Eurostatu;

skreślony

Or. en

Poprawka 3
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek Komisji, aby 
europejskie strategie polityczne 
dysponowały szeregiem wskaźników 
uzupełniających PKB w celu poprawy 
warunków, w których podejmowane są 
decyzje, i lepszego reagowania na troski 
obywateli regionów europejskich; popiera 
w tym względzie działania Eurostatu;

skreślony

Or. ro

Poprawka 4
Markus Pieper, László Surján

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek Komisji, aby 
europejskie strategie polityczne 
dysponowały szeregiem wskaźników 
uzupełniających PKB w celu poprawy 
warunków, w których podejmowane są 
decyzje, i lepszego reagowania na troski 
obywateli regionów europejskich; popiera 
w tym względzie działania Eurostatu;

1. przyjmuje do wiadomości wniosek 
Komisji dotyczący pomiaru nie tylko PKB, 
ale i innych wskaźników określających 
regionalny poziom dobrobytu i 
innowacyjności, jak i lepszego reagowania 
na kwestie będące przedmiotem 
szczególnej troski; popiera w tym 
względzie działania Eurostatu;

Or. de

Poprawka 5
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek Komisji, aby 
europejskie strategie polityczne 
dysponowały szeregiem wskaźników 
uzupełniających PKB w celu poprawy 

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji, aby przedyskutować zalety 
szeregu wskaźników uzupełniających 
PKB, obejmujących między innymi 
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warunków, w których podejmowane są 
decyzje, i lepszego reagowania na troski 
obywateli regionów europejskich; popiera 
w tym względzie działania Eurostatu;

dochody rozporządzalne gospodarstw 
domowych, które to wskaźniki służyłyby 
dostarczaniu decydentom szerszych 
informacji o polityce regionalnej; popiera 
w tym względzie działania Eurostatu;

Or. en

Poprawka 6
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek Komisji, aby 
europejskie strategie polityczne 
dysponowały szeregiem wskaźników 
uzupełniających PKB w celu poprawy 
warunków, w których podejmowane są 
decyzje, i lepszego reagowania na troski 
obywateli regionów europejskich; popiera 
w tym względzie działania Eurostatu;

1. przychylnie odnosi się do wniosku 
Komisji, aby zastanowić się nad 
udostępnieniem na potrzeby strategii 
politycznych szeregu wskaźników 
uzupełniających PKB; uznaje jednak, że 
jak dotąd nie dowiedziono naukowo, by 
jakiekolwiek uzupełniające kryteria były 
tak wiarygodne jak PKB; 

Or. en

Poprawka 7
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek Komisji, aby 
europejskie strategie polityczne 
dysponowały szeregiem wskaźników 
uzupełniających PKB w celu poprawy 
warunków, w których podejmowane są 
decyzje, i lepszego reagowania na troski 
obywateli regionów europejskich; popiera 
w tym względzie działania Eurostatu;

1. popiera wniosek Komisji, aby 
europejskie strategie polityczne 
dysponowały innymi wskaźnikami 
uzupełniającymi PKB w celu poprawy 
warunków, w których podejmowane są 
decyzje, i lepszego reagowania na troski 
obywateli regionów europejskich; 
przypomina w związku z tym, że część 
podmiotów krajowych i 
międzynarodowych uznało stosowność 
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wskaźników uzupełniających PKB;
popiera w tym względzie działania 
Eurostatu;

Or. fr

Poprawka 8
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że PKB musi pozostać 
głównym kryterium służącym ustalaniu 
kwalifikowalności do uzyskania pomocy w 
ramach polityki regionalnej, zaś inne 
wymierne wskaźniki mogłyby zostać 
uwzględnione, jeżeli okażą się istotne, przy 
czym władze krajowe powinny 
dysponować swobodą stosowania, na 
odpowiednim szczeblu decyzyjnym, innych 
wskaźników uwzględniających szczególne 
cechy regionów i miast;

Or. en

Poprawka 9
Markus Pieper, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. w dotychczasowym ukierunkowaniu 
funduszy strukturalnych na kwestie 
ekologiczne i społeczne dostrzega 
decydujące bodźce do trwałego rozwoju 
regionalnego; domaga się 
intensywniejszego uwzględniania 
aspektów związanych ze wspieraniem 
gospodarki, a także aspektów społecznych 
i ekologicznych, zawartych w strategii 
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Europa 2020, w działalności funduszy 
strukturalnych również od roku 2014;

Or. de

Poprawka 10
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

skreślony

Or. en

Poprawka 11
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

skreślony

Or. en
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Poprawka 12
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny
instrument pomiaru wzrostu
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

2. jest zdania, że PKB jako instrument 
pomiaru potencjału gospodarczego jest
podstawowym wskaźnikiem służącym do 
określania regionalnych zaburzeń 
równowagi na szczeblu europejskim;

Or. de

Poprawka 13
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wyników 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 

2. jest zdania, że PKB jako instrument 
pomiaru wzrostu gospodarczego nie może 
być jednak jedynym punktem odniesienia
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niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

przy dokonywaniu oceny rozwoju 
regionów i określenia polityki spójności;

Or. fr

Poprawka 15
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, lecz w niektórych 
przypadkach może być uzupełniony 
innymi wskaźnikami, które dają pełniejszy 
obraz potrzeb rozwojowych konkretnych 
regionów;

Or. en

Poprawka 16
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, pozwalający na dokonanie
oceny rozwoju regionów i określenie
polityki spójności;

Or. ro
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Poprawka 17
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów;

Or. de

Poprawka 18
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, pozwalający na dokonanie
oceny rozwoju regionów i określenie
polityki spójności; uznaje stosowność PKB 
przy określaniu celów polityki regionalnej 
na szczeblu UE;

Or. ro

Poprawka 19
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 

2. przypomina, że głównym celem polityki 
spójności jest zrównoważony rozwój 
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gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

wszystkich regionów Unii Europejskiej; 
jest zatem zdania, że PKB stanowi 
niezbędny instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

Or. fr

Poprawka 20
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny 
rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny 
instrument pomiaru wzrostu 
gospodarczego, jest jednak 
niewystarczający do dokonania oceny
rozwoju regionów i polityki spójności;

Or. it

Poprawka 21
Patrice Tirolien, Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa jednak, że Komisja powinna 
zaproponować przegląd wszystkich 
istniejących wskaźników rozwoju, 
dotyczących w szczególności 
sprawiedliwego podziału wytworzonych 
bogactw, konkurencyjności 
przedsiębiorstw, a także dostępu do rynku 
pracy, opieki zdrowotnej, edukacji oraz 
urządzeń i infrastruktury; apeluje w tym 
kontekście o przedstawienie kolejnego 
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komunikatu w sprawie wskaźników 
europejskiego modelu rozwoju;

Or. fr

Poprawka 22
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że połączone koperty 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, funduszy na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i rybołówstwa na lata 
2007–2013 opierają się ściśle na PKB 
państw członkowskich; przypomina, że 
koncepcja ta jest zgodna z zasadą 
solidarności w Unii Europejskiej, 
ponieważ celem polityki spójności jest 
ograniczenie różnic w poziomach rozwoju 
regionów europejskich; 

Or. en

Poprawka 23
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że rezolucja w sprawie 
polityki spójności i polityki regionalnej 
UE po 2013 r. oferuje właściwe ramy 
debaty nad kwalifikowalnością do pomocy 
z funduszy regionalnych, które mają 
zostać włączone do uregulowań 
dotyczących polityki regionalnej na lata 
2014–2020; 
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Or. en

Poprawka 24
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla jednak, że PKB musi 
pozostać jedynym kryterium decydowania 
o objęciu państw członkowskich i 
regionów celami przyszłej polityki 
spójności oraz o wysokości przydzielanych 
środków finansowych;

Or. cs

Poprawka 25
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zaniepokojeniem zauważa, że 
niektóre europejskie grupy interesów 
kwestionują aktualnie obowiązujące i 
oparte na PKB kryteria kwalifikowalności 
regionów do pomocy z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w 
okresie po 2013 r.; podkreśla, że nowa 
koncepcja rozdzielania funduszy po roku 
2013, oparta na stronniczych interesach, 
doprowadziłaby do podważenia koncepcji 
polityki spójności oraz poczucia 
solidarności europejskiej;

Or. en
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Poprawka 26
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że kluczową zaletą PKB jest 
to, że sposób jego obliczania jest 
zharmonizowany na całym świecie, oraz 
to, że dzięki temu wskaźnikowi 
otrzymujemy porównywalne, 
wyczerpujące i terminowe dane; zauważa, 
że jak dotąd nie dysponujemy 
wyczerpującymi wskaźnikami 
środowiskowymi lub społecznymi, a 
wskaźniki istniejące są w większości 
przypadków zbyt przestarzałe, by oferować 
użyteczne informacje;

Or. en

Poprawka 27
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

skreślony

Or. ro
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Poprawka 28
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
w kontekście trwającego kryzysu 
gospodarczego oraz przygotowań do 
kolejnego okresu programowania 
finansowego jest niezwykle ważne, by 
przeprowadzono obszerną, uczciwą, 
otwartą i opartą na naukowych 
podstawach debatę na temat zalet innych 
wskaźników uzupełniających PKB, w 
której to debacie powinno się w pełni 
uwzględnić ewentualne negatywne skutki 
rezygnowania z PKB jako podstawowego 
instrumentu pomiaru potrzeb w 
odniesieniu do polityki regionalnej;

Or. en

Poprawka 29
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. uznaje, że istnieje pewien stopień
zależności między kwestiami 
gospodarczymi, społecznymi i 
środowiskowymi, a zatem państwa 
członkowskie mogłyby rozważyć zbadanie 
innych wskaźników oferujących pełniejszy 
obraz dobrobytu społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 30
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. uważa, że w świetle coraz ściślejszych 
zależności między kwestiami 
gospodarczymi, społecznymi i 
środowiskowymi należy prowadzić dalsze 
badania, mające na celu wskazanie 
dodatkowych parametrów 
uzupełniających PKB, dzięki którym 
możliwe będzie uzyskanie pełniejszego 
obrazu rzeczywistej sytuacji w regionach, 
a szczególnie wartości dodanej 
wytwarzanej przez politykę UE;

Or. en

Poprawka 31
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. pomimo coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
PKB nadal stanowi najwłaściwszy i 
najdokładniejszy instrument do pomiaru 
rozwoju, przy czym można go uzupełnić o 
nowe wskaźniki, które okażą się 
wiarygodne i stałe, i nie będą 
zniekształcać obrazu rzeczywistej sytuacji 
w regionach;

Or. pt
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Poprawka 32
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
w skali europejskiej jedynie przy pomocy 
PKB można uwzględnić różne cechy 
społeczno-gospodarcze, podkreśla jednak 
konieczność uwzględniania czynników 
środowiskowych i społecznych na szczeblu 
krajowym i regionalnym oraz określenia 
w tym celu stosownych kryteriów;

Or. de

Poprawka 33
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
PKB można uzupełnić innymi 
wskaźnikami uwzględniającymi specyfikę 
regionów i miast;

Or. es

Poprawka 34
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać niepełny obraz 
rzeczywistej sytuacji w regionach;

Or. fr

Poprawka 35
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. w świetle złożoności właściwej dla 
gospodarczej struktury regionalnej, a 
także coraz ściślejszych zależności między 
kwestiami gospodarczymi, społecznymi i 
środowiskowymi uważa, że sam PKB, 
nieskorygowany i niedostosowany przez 
uwzględnienie innych wskaźników 
gospodarczych, terytorialnych i 
społecznych, może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

Or. es

Poprawka 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji; 
podkreśla konieczność korzystania z 
danych, które zgromadzono i 
przetworzono zgodnie z procedurami 
zatwierdzonymi na szczeblu europejskim, 
aby zagwarantować ich maksymalną 
precyzję; 

Or. ro

Poprawka 37
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji, 
przez co znaczne obszary o niskim stopniu 
rozwoju będą pomijane w strategiach 
rozwojowych wspólnej europejskiej 
polityki spójności;

Or. en
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Poprawka 38
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
sam PKB może dawać częściowy i 
zniekształcony obraz rzeczywistej sytuacji 
w regionach, co może prowadzić do 
dokonywania błędnych wyborów i 
podejmowania niewłaściwych decyzji;

3. w świetle coraz ściślejszych zależności 
między kwestiami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi uważa, że 
stosowanie jedynie wskaźnika, jakim jest 
PKB, przy realizacji programów w 
regionach i miastach może dawać 
częściowy i zniekształcony obraz 
rzeczywistej sytuacji w regionach, co może 
prowadzić do dokonywania błędnych 
wyborów i niewłaściwej realizacji na 
szczeblu regionów i miast;

Or. en

Poprawka 39
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

skreślony

Or. en
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Poprawka 40
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
edukacja, zdrowie, ochrona obywateli, 
integracja społeczna i ochrona środowiska
stanowią integralną część europejskiego 
modelu rozwoju, opartego na społecznej 
gospodarce rynkowej mającej zapewniać 
inteligentny, trwały i sprzyjający integracji 
rozwój;

Or. fr

Poprawka 41
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

4. przypomina, że wyższy stopień 
konkurencyjności regionów stanowi 
niezbędny warunek poprawy świadczeń 
socjalnych i podwyższenia standardów 
ekologicznych; w związku z tym zauważa, 
że zagadnienia takie jak dobrobyt, jakość 
życia ludności i podatność regionów na 
zagrożenia podobnie jak połączenia 
komunikacyjne, stan rozwoju 
infrastruktury i koszty lokalizacji 
stanowią istotne elementy europejskiego 
modelu rozwoju;

Or. de
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Poprawka 42
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

4. przypomina, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności oraz
podatności regionów na zagrożenia 
gospodarcze, społeczne, geograficzne i 
środowiskowe należy oceniać globalnie;

Or. en

Poprawka 43
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna są kwestiami, które państwa 
członkowskie i Unia Europejska powinny 
uwzględniać przy ocenie propozycji 
projektów mogących uzyskać 
finansowanie z polityki spójności; 

Or. en
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Poprawka 44
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

4. przypomina, że cechy demograficzne, 
zagadnienia dostępności transportowej, 
dostępu do usług publicznych, stan 
środowiska naturalnego, zrównoważony 
charakter środowiska, jak również 
sprawiedliwość i integracja społeczna i 
inne czynniki stanowią obecnie integralną 
część modelu zrównoważonego rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
dlatego też zauważa, że kwestie te należy 
oceniać globalnie, w związku z czym 
powinny być uwzględniane na szczeblu 
krajowym i regionalnym jako wskaźniki 
uzupełniające przy opracowywaniu 
programów i przyjmowaniu projektów;

Or. cs

Poprawka 45
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia mogą 
być uwzględniane przez organy krajowe i 
regionalne poprzez zastosowanie – na 
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odpowiednim szczeblu procesu 
podejmowania decyzji – innych 
wskaźników, uzupełniających PKB;

Or. es

Poprawka 46
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju w 
uzupełnieniu kwestii gospodarczych; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 
podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

Or. fr

Poprawka 47
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
stan środowiska naturalnego, 
zrównoważony charakter środowiska, jak 
również sprawiedliwość i integracja 
społeczna stanowią obecnie integralną 
część europejskiego modelu rozwoju na 
równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące 
dobrobytu, jakości życia ludności i 

4. przypomina, że zagadnienia takie jak 
zrównoważony charakter środowiska, 
sprawiedliwość i integracja społeczna 
stanowią integralną część europejskiego 
modelu rozwoju na równi ze sprawami 
gospodarczymi; zauważa ponadto, że 
kwestie dotyczące dobrobytu, jakości życia 
ludności i podatności regionów na 
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podatności regionów na zagrożenia należy 
oceniać globalnie;

zagrożenia należy oceniać globalnie;

Or. fr

Poprawka 48
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że nowe kryteria ekologiczno-
społeczne zaproponowane z myślą o 
pomiarze poziomu dobrobytu w skali 
regionalnej (podział dochodu, 
niekorzystne warunki klimatyczne, 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn, 
bezrobocie itp.) stanowią ważne 
uzupełnienie kryteriów gospodarczych i 
dotyczących mobilności (dostępność, 
względna liczba branż charakteryzujących 
się szybkim wzrostem, stan rozwoju 
infrastruktury itp.); podkreśla ich 
znaczenie w związku z efektywnym 
wykorzystaniem europejskiej pomocy 
strukturalnej na szczeblu krajowym i 
regionalnym;

Or. de

Poprawka 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
możliwości ustanowienia również 
minimalnej europejskiej normy dobrobytu 
dotyczącej dostępu obywateli europejskich 
do wszelkiego rodzaju infrastruktury i 
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usług, tak aby kolejne strategie polityki 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej miały na celu przestrzeganie 
tej normy;

Or. ro

Poprawka 50
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że jedynie PKB może jako 
wskaźnik stanowić element łączący 
kryteria ekologiczno-społeczne, 
gospodarcze i dotyczące mobilności w celu 
pomiaru poziomu dobrobytu w skali całej 
UE; w przypadku przywiązywania 
szczególnej wagi do innych wskaźników 
dostrzega niebezpieczeństwo samowoli, 
dowolności i skrajnej biurokracji, co może 
jedynie zaszkodzić realizacji celów 
politycznych związanych z 
wyrównywaniem poziomu życia w 
regionach, a tym samym tym regionom w 
Europie, które są najbiedniejsze i 
charakteryzują się niekorzystnym 
położeniem geograficznym;

Or. de

Poprawka 51
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. uważa, że jednostronne uwypuklanie 
wskaźników ekologiczno-społecznych 
służących do pomiaru potencjału 
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regionów w skali europejskiej stanowi 
próbę dodatkowego i trwałego 
zabezpieczenia finansowego 
odpowiednich agencji europejskich, 
organizacji pozarządowych i 
alternatywnych koncernów 
przemysłowych przez grupę lobbystyczną i 
obawia się, że ekologiczno-społeczne 
grupy nacisku na szczeblu regionalnym 
utracą swoje wpływy; dostrzega 
niebezpieczeństwo polegające na tym, że 
podmioty społeczne, ruchy ekologiczne i 
działacze społeczni zajmujący się lokalnie 
polityką regionalną UE przestaną 
odgrywać wystarczająco ważną rolę;

Or. de

Poprawka 52
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

skreślony

Or. cs

Poprawka 53
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

skreślony

Or. ro

Poprawka 54
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

skreślony

Or. en

Poprawka 55
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 

5. uważa, że PKB wciąż musi stanowić 
główne kryterium decydowania o 
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priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

kwalifikowalności do uzyskania pomocy w 
ramach polityki regionalnej, chociaż 
możliwe jest uwzględnianie innych 
wymiernych wskaźników, jeżeli 
dowiedziono ich przydatności; władze 
krajowe powinny jednak dysponować 
swobodą stosowania na odpowiednim 
szczeblu decyzyjnym innych wskaźników 
uwzględniających szczególne cechy 
regionów i miast;

Or. de

Poprawka 56
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. apeluje zatem do Komisji o utrzymanie 
PKB jako wskaźnika decydującego o 
planowaniu działań mających na celu 
podniesienie poziomu dobrobytu i 
potencjału gospodarczego oraz o 
wskazywanie na tej podstawie w skali 
europejskiej regionów kwalifikujących się 
do wsparcia, przy czym organy krajowe 
muszą mieć możliwość swobodnego 
stosowania na odpowiednim szczeblu 
innych wskaźników społecznych, 
ekologicznych i infrastrukturalnych, 
dzięki którym będą mogły uwzględniać 
szczególną sytuację poszczególnych 
regionów i miast oraz realizować cele 
strategii Europa 2020;

Or. de
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Poprawka 57
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. jest zdania, że wskaźniki uzupełniające
PKB mogłyby zostać uwzględnione 
jedynie po przeprowadzeniu badań 
dotyczących ich stosowności oraz sposobu 
gromadzenia i przetwarzania informacji;

Or. ro

Poprawka 58
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020,
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. jest zdania, że państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość swobodnego 
wprowadzania na szczeblu krajowym 
wskaźników uzupełniających PKB, aby 
uwzględnić kwestie środowiskowe i 
społeczne przy realizacji polityki UE;

Or. en

Poprawka 59
Zuzana Brzobohatá

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020,
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. apeluje zatem do Komisji o rozważenie 
wprowadzenia w projektach 
środowiskowych i społecznych
wskaźników uzupełniających PKB w celu 
uzyskania bardziej zintegrowanej wizji 
polityki spójności regionalnej;

Or. cs

Poprawka 60
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. apeluje zatem do Komisji o zbadanie 
możliwości wprowadzenia wskaźników 
uzupełniających PKB w dziedzinach 
środowiskowych i społecznych, a także o 
zbadanie ich wiarygodności, w celu 
stworzenia bardziej zintegrowanej wizji 
polityki spójności regionalnej;

Or. es

Poprawka 61
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie wskaźników 
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priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020,
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

uzupełniających PKB w dziedzinach 
środowiskowych i społecznych w celu 
stworzenia bardziej zintegrowanej wizji 
regionalnej polityki spójności dopiero po 
ich przetestowaniu i odpowiednim 
zastosowaniu do regionów;

Or. pt

Poprawka 62
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie priorytetowym, w 
miarę możliwości w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
stosownych wskaźników uzupełniających 
PKB w dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

Or. fr

Poprawka 63
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB, takich 
jak wskaźniki środowiskowe czy 
społeczne, mające służyć realizacji 
programów regionalnych w celu 
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zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

stworzenia bardziej zintegrowanej wizji 
efektów regionalnej polityki spójności;

Or. en

Poprawka 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB 
zarówno w dziedzinie czysto gospodarczej, 
jak i w dziedzinach środowiskowych i 
społecznych, w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

Or. es

Poprawka 65
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. apeluje zatem do Komisji o 
przeprowadzenie debaty i rozważenie 
możliwości wprowadzenia w trybie pilnym 
i priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;
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Or. en

Poprawka 66
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020,
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. apeluje zatem do Komisji o jak 
najszybsze wprowadzenie w trybie pilnym 
i priorytetowym wskaźników 
uzupełniających PKB w dziedzinach 
środowiskowych i społecznych w celu 
stworzenia bardziej zintegrowanej wizji 
regionalnej polityki spójności;

Or. fr

Poprawka 67
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie w trybie pilnym i 
priorytetowym, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników uzupełniających PKB w 
dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

5. apeluje zatem do Komisji o 
wprowadzenie, nie później niż w okresie 
programowania na lata 2014-2020, 
wskaźników dających się łatwo i 
precyzyjnie zmierzyć, uzupełniających 
PKB w dziedzinach środowiskowych i 
społecznych w celu stworzenia bardziej 
zintegrowanej wizji regionalnej polityki 
spójności;

Or. fr
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Poprawka 68
László Surján, Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że PKB musi pozostać 
głównym kryterium służącym ustalaniu 
kwalifikowalności do uzyskania pomocy w 
ramach polityki regionalnej, przy czym 
władze krajowe powinny – zgodnie z 
zasadą pomocniczości – dysponować 
swobodą stosowania, na odpowiednim 
szczeblu decyzyjnym, innych wskaźników 
uwzględniających szczególne cechy 
regionów i miast, tak aby gromadzona na 
szczeblu krajowym specjalistyczna wiedza 
współgrała z celami określonymi 
centralnie na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 69
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. powtarza, że PKB powinien pozostać 
narzędziem referencyjnym przy 
ustanawianiu kryteriów kwalifikowalności 
regionów do otrzymywania pomocy 
strukturalnej, oraz wzywa w związku z tym 
Komisję do dalszego stosowania PKB w 
kolejnym okresie programowania na lata 
2014–2020;  

Or. ro
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Poprawka 70
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy 
regiony spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

skreślony

Or. de

Poprawka 71
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy 
regiony spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

skreślony

Or. ro

Poprawka 72
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy 
regiony spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

skreślony

Or. en

Poprawka 73
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy 
regiony spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

skreślony

Or. cs

Poprawka 74
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy 
regiony spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 

skreślony
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wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne;

Or. en

Poprawka 75
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy 
regiony spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

skreślony

Or. de

Poprawka 76
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy 
regiony spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. przypomina, że państwa członkowskie 
mogą stosować na szczeblu krajowym 
inne wskaźniki uwzględniające cechy 
specyficzne dla danego regionu.

Or. ro



AM\833559PL.doc 39/46 PE450.612v01-00

PL

Poprawka 77
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy 
regiony spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. jest zdecydowanie przekonany, że PKB 
powinien pozostać kryterium 
kwalifikowalności regionów do 
finansowania z UE, przynajmniej do 
czasu udowodnienia poprzez badania i 
dane naukowe, że dzięki kryteriom 
uzupełniającym PKB możliwe będzie 
sprostanie wymogowi uwzględnienia 
innych aspektów społecznych i 
środowiskowych na szczeblu polityki UE.

Or. en

Poprawka 78
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne. 

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich, była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki, jednak bez 
lekceważenia aktualnie stosowanych 
kryteriów kwalifikowalności; apeluje 
ponadto, by w przyszłości możliwe było 
dokonanie oceny użyteczności
wskaźników innych niż PKB przy 
klasyfikowaniu regionów.

Or. fi
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Poprawka 79
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. proponuje, aby PKB na mieszkańca 
nadal był kryterium do otrzymywania 
przez regiony pomocy z funduszy 
europejskich, co nie stanowi jednak 
przeszkody dla rozpoczęcia przez Komisję 
analizy wiarygodności i wpływu nowych 
wskaźników środowiskowych i 
społecznych przy klasyfikowaniu 
regionów, przy czym wskaźniki te należy 
przetestować i odpowiednio zastosować do 
regionów.

Or. pt

Poprawka 80
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich, była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki, za pomocą 
wskaźnika zbiorczego, w którym możliwe 
będzie uwzględnienie kryteriów 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych w pomiarze rozwoju;
pragnie, aby PKB odgrywał w tych 
obliczeniach główną rolę.

Or. fr
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Poprawka 81
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich, była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby PKB nadal był głównym 
kryterium kwalifikowalności, ale wzywa 
do uwzględniania również wskaźników
środowiskowych i społecznych.

Or. fr

Poprawka 82
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. proponuje, aby aktualna sytuacja 
społeczno-gospodarcza oraz perspektywy 
regionów były oceniane również w oparciu 
o wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy ocenie skutków polityki 
stosowano wskaźniki środowiskowe i 
społeczne jako narzędzia analityczne, 
które mogą uzupełniać PKB.

Or. en

Poprawka 83
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. proponuje, aby kryteria niezbędne do 
otrzymywania przez regiony pomocy z 
funduszy europejskich połączyć –
wyłącznie w celu oceny – ze wskaźnikami 
środowiskowymi i społecznymi;

Or. it

Poprawka 84
Ricardo Cortés Lastra

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich, była ustalana zasadniczo w 
oparciu o PKB i by zaczęto analizować 
możliwość włączenia w przyszłości innych 
wiarygodnych wskaźników.

Or. es

Poprawka 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich, była oceniana w oparciu o 
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wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
inne odpowiednie wskaźniki czysto 
gospodarcze, a także wskaźniki 
środowiskowe i społeczne.

Or. es

Poprawka 86
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

6. proponuje, aby w przyszłości kwestia 
tego, czy regiony spełniają kryteria 
niezbędne do otrzymywania pomocy z 
funduszy europejskich, była oceniana w 
oparciu o wszystkie stosowne wskaźniki 
wprowadzone do tego czasu; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów oprócz PKB uwzględniano 
wskaźniki środowiskowe i społeczne.

Or. fr

Poprawka 87
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich była oceniana w oparciu o 
wszystkie dostępne wskaźniki; pragnie 
również, aby przy klasyfikowaniu 
regionów na równi z PKB uwzględniano 

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony 
spełniają kryteria niezbędne do 
otrzymywania pomocy z funduszy 
europejskich, była oceniana, w stosownych 
przypadkach, w oparciu o dostępne 
wskaźniki, które przynoszą wartość 
dodaną analizie; pragnie również w tym 
kontekście, aby przy klasyfikowaniu 
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wskaźniki środowiskowe i społeczne. regionów oprócz PKB uwzględniano 
również wskaźniki środowiskowe i 
społeczne.

Or. en

Poprawka 88
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że spójność społeczna i 
terytorialna jest równie istotna, jak 
spójność gospodarcza; mimo że PKB musi 
pozostać głównym kryterium służącym 
ustalaniu kwalifikowalności do uzyskania 
pomocy w ramach polityki regionalnej, 
władze krajowe powinny dysponować 
swobodą stosowania, na odpowiednim 
szczeblu decyzyjnym, innych 
uzupełniających i zróżnicowanych 
terytorialnie wskaźników statystycznych 
uwzględniających szczególne cechy 
regionów i miast (skrajnie ubogie 
dzielnice lub obszary w obrębie 
rozwiniętego gospodarczo regionu, 
regiony o szczególnych cechach 
geograficznych, obszary wyludnione); 

Or. en

Poprawka 89
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że załącznik II do 
rozporządzenia nr 1083/2006 przewiduje 
stosowanie kryterium stopy bezrobocia, 
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poziomu zatrudnienia, poziomu 
wykształcenia pracowników i gęstości 
zaludnienia przy podziale funduszy w 
ramach celu Konkurencyjność regionalna 
i zatrudnienie; podkreśla znaczenie tych 
kryteriów jako uzupełnienia PKB; 

Or. fr

Poprawka 90
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że gdy państwa członkowskie 
będą miały pozytywne i długotrwałe 
doświadczenie w stosowaniu wskaźników 
środowiskowych i społecznych w krajowej 
polityce rozdzielania środków w ramach 
absorpcji funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, wymagane będą 
dalsze badania pod kątem ostatecznego 
zastosowania tych kryteriów w celu 
stawienia czoła wspólnym wyzwaniom 
europejskim;

Or. en

Poprawka 91
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że wszelkie działania 
integrujące muszą przestrzegać zasady 
koncentracji pomocy przyznawanej w 
ramach polityki spójności w regionach 
opóźnionych;
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Or. it

Poprawka 92
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. stwierdza, że ścisłe stosowanie 
kryterium PKB w celu ustalenia 
kwalifikowalności regionów do celu 
Konwergencja powoduje znaczny efekt 
progowy ze szkodą dla regionów 
niekwalifikujących się do tego celu; w 
związku z tym zachęca Komisję, by oceniła 
możliwość utworzenia celu pośredniego 
między Konwergencją a 
Konkurencyjnością regionalną i 
zatrudnieniem, by złagodzić wspomniany 
efekt progowy.

Or. fr

Poprawka 93
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. jest zdania, że spójność finansowana 
dzięki UE nie powinna prowadzić do 
inwestycji, które nie uwzględniają 
realnych problemów obywateli Europy.

Or. en


