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Poprawka 1
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na większe znaczenie 
polityki spójności po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego i na uzupełnienie jej 
o trzeci filar, tj. spójność terytorialną, i 
stwierdza, że regiony nadają się najlepiej 
do aktywnej realizacji tej polityki, w 
związku z czym sektoryzacja przynosi 
efekty odwrotne do zamierzonych;

1. podkreśla ważną rolę europejskiej 
polityki spójności jako filaru 
zrównoważonej integracji europejskich 
regionów oraz dostosowania 
strukturalnego do nowego otoczenia;

Or. es

Poprawka 2
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na większe znaczenie 
polityki spójności po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego i na uzupełnienie jej 
o trzeci filar, tj. spójność terytorialną, i 
stwierdza, że regiony nadają się najlepiej 
do aktywnej realizacji tej polityki, w 
związku z czym sektoryzacja przynosi 
efekty odwrotne do zamierzonych;

1. zwraca uwagę na większe znaczenie 
polityki spójności po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego i na uzupełnienie jej 
o trzeci filar, tj. spójność terytorialną, i 
stwierdza, że regiony nadają się najlepiej 
do aktywnej realizacji tej polityki, w 
związku z czym sektoryzacja przynosi 
efekty odwrotne do zamierzonych i byłaby 
sprzeczna z Traktatem o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 3
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na większe znaczenie 
polityki spójności po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego i na uzupełnienie jej 
o trzeci filar, tj. spójność terytorialną, i 
stwierdza, że regiony nadają się najlepiej 
do aktywnej realizacji tej polityki, w 
związku z czym sektoryzacja przynosi 
efekty odwrotne do zamierzonych;

1. zwraca uwagę na większe znaczenie 
polityki spójności po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego i na uzupełnienie jej 
o trzeci filar, tj. spójność terytorialną, i 
stwierdza, że państwa członkowskie,
regiony i miasta nadają się najlepiej do 
aktywnej realizacji tej polityki, w związku 
z czym sektoryzacja przynosi efekty 
odwrotne do zamierzonych;

Or. en

Poprawka 4
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na większe znaczenie 
polityki spójności po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego i na uzupełnienie jej 
o trzeci filar, tj. spójność terytorialną, i 
stwierdza, że regiony nadają się najlepiej 
do aktywnej realizacji tej polityki, w 
związku z czym sektoryzacja przynosi
efekty odwrotne do zamierzonych;

1. zwraca uwagę na większe znaczenie 
polityki spójności po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego i na uzupełnienie jej 
o trzeci filar, tj. spójność terytorialną, i 
stwierdza, że regiony nadają się najlepiej 
do aktywnej realizacji tej polityki, w 
związku z czym sektoryzacja przyniosłaby 
efekty odwrotne do zamierzonych;

Or. fr

Poprawka 5
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zaznacza z naciskiem, że traktat 
lizboński rozszerza terytorialny wymiar 
polityki spójności, wprowadzając pojęcie 
spójności terytorialnej, w wyniku czego 
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powstaje jedyna zintegrowana polityka 
wspólnotowa, oparta na szczególnych 
strategiach rozwoju opracowywanych 
przez regiony i dla regionów, mająca 
wyraźny wpływ terytorialny;

Or. es

Poprawka 6
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE;

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotne, lecz nie jedyne narzędzie 
wdrażania strategii „UE 2020”, a dobra 
polityka spójności jest warunkiem 
skutecznego wspólnotowego działania UE, 
ponieważ przyczynia się do lepszego 
udziału w celach strategii UE 2020 na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
umożliwia konsolidację strategicznych 
celów i lokalnych potrzeb o miejscowym 
potencjale; podkreśla, że należy również 
zrealizować cele, które są ujęte w traktacie 
lizbońskim, lecz które nie są częścią celów 
strategii UE 2020, i że należy wyjaśnić 
relacje pomiędzy celami strategii UE 2020 
i innymi celami;

Or. en

Poprawka 7
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
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warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE;

warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE; podkreśla, że polityka 
spójności ze swym horyzontalnym 
charakterem wnosi wkład we wszystkie 
cele strategii UE 2020: inteligentny, 
trwały i ogólny wzrost; powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w strukturze wieloletnich 
ram finansowych po 2013 r., łącznie z 
utrzymaniem finansowania przynajmniej 
na poziomie obecnego programowania 
finansowego;

Or. en

Poprawka 8
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE;

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE; popiera Komisję w zamiarze 
przyjęcia wspólnych ram strategicznych, 
które umożliwią jak najskuteczniejsze 
wykorzystanie istniejących funduszy;

Or. ro

Poprawka 9
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE;

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE, a także skutecznym 
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narzędziem realizacji wspólnych celów 
strategii we wszystkich europejskich 
regionach;

Or. en

Poprawka 10
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE;

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi kluczowy element realizacji
strategii „UE 2020”, a dobra polityka 
spójności jest warunkiem skutecznego 
wspólnotowego działania UE;

Or. en

Poprawka 11
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE;

2. jest zdania, że polityka spójności, tak 
jak polityka rozwoju, stanowi istotny
element strategii „UE 2020”, a dobra 
polityka spójności jest warunkiem 
skutecznego wspólnotowego działania UE;

Or. en

Poprawka 12
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem skutecznego wspólnotowego 
działania UE;

2. jest zdania, że polityka spójności 
stanowi istotny element strategii „UE 
2020”, a dobra polityka spójności jest 
warunkiem pełnego i skutecznego 
wspólnotowego działania UE;

Or. fr

Poprawka 13
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna jest kluczowym 
warunkiem dla osiągnięcia celu 
związanego z konkurencyjnością, 
szczególnie dzięki zachętom sprzyjającym 
wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu 
miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 14
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasada 
pomocniczości oraz wielopoziomowy 
system rządzenia są jej istotnymi 
warunkami; potwierdza swoje stanowisko 
wobec sprawdzonych praktyk wyrażone w 

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasady
pomocniczości i partnerstwa oraz 
wielopoziomowy system rządzenia są jej 
istotnymi warunkami; podkreśla, że 
bezpośrednie zarządzanie funduszami 
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rezolucji z dnia 24 marca 2009 r. 
dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

przez regiony przyczynia się do ich 
większej skuteczności; potwierdza swoje 
stanowisko wobec sprawdzonych praktyk 
wyrażone w rezolucji z dnia 24 marca 2009 
r. dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

Or. fr

Poprawka 15
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasada 
pomocniczości oraz wielopoziomowy 
system rządzenia są jej istotnymi 
warunkami;  potwierdza swoje stanowisko 
wobec sprawdzonych praktyk wyrażone w 
rezolucji z dnia 24 marca 2009 r. 
dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasada 
pomocniczości oraz wielopoziomowy 
system rządzenia są jej istotnymi 
warunkami; podkreśla znaczenie 
upowszechnienia umów w sprawie 
partnerstwa na rzecz rozwoju i inwestycji 
między władzami a organizacjami na 
różnych szczeblach administracji;
potwierdza swoje stanowisko wobec 
sprawdzonych praktyk wyrażone w 
rezolucji z dnia 24 marca 2009 r. 
dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

Or. ro

Poprawka 16
Evgeni Kirilov

Projekt opinii
Ustęp 3

                                               
1 Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 38.
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Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasada
pomocniczości oraz wielopoziomowy 
system rządzenia są jej istotnymi 
warunkami; potwierdza swoje stanowisko 
wobec sprawdzonych praktyk wyrażone w 
rezolucji z dnia 24 marca 2009 r. 
dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasady 
pomocniczości i partnerstwa oraz 
wielopoziomowy system rządzenia są jej 
istotnymi warunkami; potwierdza swoje 
stanowisko wobec sprawdzonych praktyk 
wyrażone w rezolucji z dnia 24 marca 2009 
r. dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

Or. en

Poprawka 17
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasada 
pomocniczości oraz wielopoziomowy 
system rządzenia są jej istotnymi 
warunkami; potwierdza swoje stanowisko 
wobec sprawdzonych praktyk wyrażone w 
rezolucji z dnia 24 marca 2009 r. 
dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasada 
pomocniczości oraz zasada partnerstwa i 
wielopoziomowego systemu rządzenia są 
jej istotnymi warunkami; potwierdza swoje 
stanowisko wobec sprawdzonych praktyk 
wyrażone w rezolucji z dnia 24 marca 2009 
r. dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych;

Or. pt
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Poprawka 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasada 
pomocniczości oraz wielopoziomowy 
system rządzenia są jej istotnymi 
warunkami; potwierdza swoje stanowisko 
wobec sprawdzonych praktyk wyrażone w 
rezolucji z dnia 24 marca 2009 r. 
dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

3. zwraca uwagę na fakt, że w 271 
regionach 27 państw członkowskich 
wyraźnie widać skuteczność polityki w 
dziedzinie spójności gospodarczej i 
społecznej, i stwierdza, że zasada 
pomocniczości oraz wielopoziomowy 
system rządzenia i partnerstwo są jej 
istotnymi warunkami; potwierdza swoje 
stanowisko wobec sprawdzonych praktyk 
wyrażone w rezolucji z dnia 24 marca 2009 
r. dotyczącej dobrych praktyk w dziedzinie 
polityki regionalnej i przeszkód w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych1;

Or. fr

Poprawka 19
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;

4. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności, dysponującej
największym budżetem indywidualnym, 
jest niekwestionowana, ponieważ ta 
polityka stanowi ugruntowany mechanizm 
realizacji europejskich celów i jest od 
kilkudziesięciu lat jedną z najważniejszych 
i najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;

Or. en
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Poprawka 20
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE, 
co wynika z jej wartości dodanej, gdyż jest 
ona polityką przekrojową sprzyjającą 
synergii między pozostałymi 
wewnętrznymi strategiami politycznymi 
UE;

Or. pt

Poprawka 21
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;
uważa, że polityka spójności powinna 
mieć swe działy lub poddziały w obrębie 
budżetu UE;

Or. en

Poprawka 22
Evgeni Kirilov

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE i 
musi być utrzymana oraz dostosowywana 
bez radykalnych zmian;

Or. en

Poprawka 23
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;

4. podkreśla, że polityka spójności, 
dysponując największym budżetem 
indywidualnym, jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, namacalnych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki UE;

Or. en

Poprawka 24
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. wzywa do stworzenia na szczeblu 
europejskim i krajowym warunków do 
szerszego i skuteczniejszego udziału władz 
regionalnych i lokalnych w europejskim 
procesie decyzyjnym, w szczególności 
jednostek posiadających uprawnienia 
legislacyjne;

Or. pt
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Poprawka 25
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

5. wskazuje na fakt, że nowoczesna 
polityka spójności musi sprostać nowym 
wyzwaniom, w związku z czym należy 
określić priorytety:

5. wskazuje na fakt, że nowoczesna 
polityka spójności musi sprostać 
pozostałym potrzebom związanym z 
reformami strukturalnymi i nowym 
wyzwaniom, przed którymi stoją wszystkie 
regiony UE; uważa, że w związku z tym
należy określić priorytety:

Or. en

Poprawka 26
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

5. wskazuje na fakt, że nowoczesna 
polityka spójności musi sprostać nowym 
wyzwaniom, w związku z czym należy 
określić priorytety:

5. wskazuje na fakt, że nowoczesna 
polityka spójności musi sprostać nowym 
wyzwaniom, uważa, że w związku z tym
należy określić następujące priorytety:

Or. en

Poprawka 27
Maurice Ponga, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– potrzebujemy zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego o pozytywnym wpływie na 
rynek pracy zarówno na obszarach 

– potrzebujemy zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego o pozytywnym wpływie na 
rynek pracy zarówno na obszarach 
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miejskich, jak i wiejskich; miejskich, wiejskich, jak i w najbardziej 
odległych regionach;

Or. fr

Poprawka 28
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– potrzebujemy zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego o pozytywnym wpływie na 
rynek pracy zarówno na obszarach 
miejskich, jak i wiejskich;

– zrównoważony wzrost gospodarczy o 
pozytywnym wpływie na rynek pracy 
zarówno na obszarach miejskich, jak i 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 29
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret drugie

Projekt opinii Poprawka

– potrzebujemy dobrze funkcjonującej i 
nowoczesnej infrastruktury (transport, 
komunikacja, woda i ścieki, odpady, 
energia);

– dobrze funkcjonująca i nowoczesna
infrastruktura (transport, komunikacja, 
woda i ścieki, odpady, energia); jak 
również

Or. en

Poprawka 30
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – wprowadzenie 

Projekt opinii Poprawka

– w polityce spójności koncentrujemy się 
na większym wspieraniu:

– inteligentny rozwój oparty na wiedzy i 
innowacji.
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Or. en

Poprawka 31
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – wprowadzenie 

Projekt opinii Poprawka

– w polityce spójności koncentrujemy się 
na większym wspieraniu:

– w polityce spójności koncentrujemy się 
na większym wspieraniu środków na rzecz 
wzrostu oraz jakościowej aktualizacji dóbr 
i usług publicznych, jak np.:

Or. en

Poprawka 32
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera i a (nowa) 

Projekt opinii Poprawka

(i a) rozwoju inteligentnej infrastruktury 
fizycznej,

Or. en

Poprawka 33
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera i (nowa) 

Projekt opinii Poprawka

(i) badań, rozwoju i innowacji, skreślony

Or. en
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Poprawka 34
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera i 

Projekt opinii Poprawka

(i) badań, rozwoju i innowacji, (i) wprowadzania technologii ICT, badań, 
rozwoju i innowacji,

Or. en

Poprawka 35
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera ii 

Projekt opinii Poprawka

(ii) kształcenia, szkolenia i dokształcania, skreślony

Or. en

Poprawka 36
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera ii a (nowa) 

Projekt opinii Poprawka

(ii a) celów w zakresie zmian 
klimatycznych,

Or. en

Poprawka 37
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera iii 
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Projekt opinii Poprawka

(iii) zintegrowanego rozwoju miast (w tym 
np. propagowania efektywności 
energetycznej budynków),

skreślony

Or. en

Poprawka 38
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera iii a (nowa) 

Projekt opinii Poprawka

(iii a) zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 39
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera iv 

Projekt opinii Poprawka

(iv) wymiaru społecznego, skreślony

Or. en

Poprawka 40
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera iv 

Projekt opinii Poprawka

(iv) wymiaru społecznego, (iv) promowania integracji społecznej w 
odniesieniu do wszystkich kluczowych 
usług,
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Or. en

Poprawka 41
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera iv 

Projekt opinii Poprawka

iv) wymiaru społecznego, iv) wymiaru społecznego (w tym walki ze 
zmianami demograficznymi),

Or. pt

Poprawka 42
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera v 

Projekt opinii Poprawka

(v) małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) będących siłą napędową rozwoju 
gospodarczego i społecznego regionów;

skreślony

Or. en

Poprawka 43
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera v a (nowa) 

Projekt opinii Poprawka

va) tworzenia bardziej zintegrowanych i 
zrównoważonych regionalnych struktur 
gospodarczych jako gwarancji bardziej 
harmonijnego rozwoju gospodarczego i 
społecznego;

Or. es
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Poprawka 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera v a (nowa) 

Projekt opinii Poprawka

va) szczególnej troski o przeciwdziałanie 
strukturalnym problemom regionów 
wyspowych, górskich i peryferyjnych;

Or. el

Poprawka 45
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera v a (nowa) 

Projekt opinii Poprawka

v a) przeciwdziałania zmianie klimatu,

Or. fr

Poprawka 46
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret trzecie – litera v b (nowa) 

Projekt opinii Poprawka

v b) należytego uwzględnienia znaczenia 
różnorodności biologicznej i dziedzictwa 
kulturowego jako elementów rozwoju 
regionalnego;

Or. fr
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Poprawka 47
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5 – tiret 3 a (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

- w zakresie współpracy transgranicznej

Or. pt

Poprawka 48
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. zwraca uwagę na fakt, że sposoby 
osiągnięcia większej konkurencyjności 
zależą od specyfiki każdego regionu, w 
tym jego poziomu rozwoju, i dlatego pod 
szczególną uwagę należy wziąć 
zapewnienie elastyczności państwom 
członkowskim i regionom w celu 
nakreślenia najlepszych kombinacji 
strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 49
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać 
integralnym elementem polityki spójności i 
że należy go wzmocnić; domaga się 
ściślejszej koordynacji polityki spójności, 
aby odpowiednio uwzględnić regiony 
wiejskie i skuteczniej wykorzystywać 

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać 
integralnym elementem polityki spójności i 
że należy go wzmocnić; domaga się 
ściślejszej koordynacji poszczególnych 
istniejących instrumentów i funduszy, aby 
zasoby były wykorzystywane jak 
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środki finansowe; najskuteczniej i jak najwydajniej, z 
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 
regionów i występujących w nich 
problemów z zakresu konwergencji;

Or. es

Poprawka 50
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać 
integralnym elementem polityki spójności i 
że należy go wzmocnić; domaga się 
ściślejszej koordynacji polityki spójności, 
aby odpowiednio uwzględnić regiony 
wiejskie i skuteczniej wykorzystywać 
środki finansowe;

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać 
integralnym elementem polityki spójności i 
że powinna mieć miejsce integracja 
operacyjna pomiędzy EFRR i EFS, a ich 
zasoby powinny być wykorzystywane w 
bardziej skoordynowany sposób w celu 
umożliwienia zintegrowanej i bardziej 
skutecznej realizacji; domaga się 
ściślejszej koordynacji polityki spójności, 
aby odpowiednio uwzględnić regiony 
wiejskie i skuteczniej wykorzystywać 
środki finansowe;

Or. en

Poprawka 51
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać 
integralnym elementem polityki spójności i 
że należy go wzmocnić; domaga się 
ściślejszej koordynacji polityki spójności, 
aby odpowiednio uwzględnić regiony 
wiejskie i skuteczniej wykorzystywać 
środki finansowe;

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać 
integralnym elementem polityki spójności i 
że należy go wzmocnić szczególnie w celu 
integracji społecznej; domaga się 
ściślejszej koordynacji polityki spójności, 
aby odpowiednio uwzględnić regiony 
wiejskie i skuteczniej wykorzystywać 
środki finansowe;
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Or. en

Poprawka 52
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać 
integralnym elementem polityki spójności i 
że należy go wzmocnić; domaga się 
ściślejszej koordynacji polityki spójności, 
aby odpowiednio uwzględnić regiony 
wiejskie i skuteczniej wykorzystywać 
środki finansowe;

6. podkreśla, że EFS powinien pozostać 
integralnym elementem polityki spójności i 
że należy go wzmocnić; domaga się 
ściślejszej koordynacji polityki spójności 
oraz komponentu EFRROW
poświęconego rozwojowi obszarów 
wiejskich, aby odpowiednio uwzględnić 
regiony wiejskie i skuteczniej 
wykorzystywać środki finansowe;

Or. fr

Poprawka 53
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. w celu skutecznej realizacji tych 
priorytetów kluczowe znaczenie ma 
zwiększenie ukierunkowanego na wyniki 
charakteru polityki; zauważa, że 
przedstawiona przez Komisję propozycja 
ambitnej reformy polityki spójności celem 
skupienia się na wynikach stanowi krok w 
tym kierunku; podkreśla, że należy 
określić uzgodnioną ex ante warunkowość 
w obszarach związanych bezpośrednio z 
polityką spójności oraz odpowiednie 
wskaźniki wyników w celu stworzenia 
możliwości usprawnienia tworzenia 
polityki przez regiony i bardziej otwartej 
debaty na rzecz wzmocnienia skuteczności 
spójności;
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Or. en

Poprawka 54
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na fakt, że należy 
wspierać wszelkie formy współpracy 
terytorialnej;

7. uważa, że należy wspierać wszelkie 
formy współpracy terytorialnej oraz 
zwiększyć przypisane im środki 
budżetowe;

Or. fr

Poprawka 55
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się szczególnego wspierania 
najmniej uprzywilejowanych regionów UE 
27 zgodnie z ideą solidarności; 
jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 i przyjęcia 
odpowiednich zasad przejściowych;

8. uważa, że zgodnie z zasadą solidarności 
zasoby przeznaczane na spójność powinny 
być kierowane głównie do najmniej 
uprzywilejowanych regionów UE 27, ale 
za niezbędne uznaje, by w celu 
zagwarantowania harmonijnego i 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
europejskich regionach polityka spójności 
obejmowała całe terytorium UE; ponadto 
jest zdania, że regiony przechodzące 
przemiany powinny mieć do dyspozycji 
strategie stopniowego wychodzenia z 
trudności, pozwalające na uniknięcie w 
przyszłości niejednakowego traktowania 
regionów o podobnym poziomie dobrobytu 
czy też gwałtownych zmian poziomu 
pomocy finansowej otrzymywanej w 
ramach polityki spójności; wyraźnie 
podkreśla konieczność przyjęcia 
odpowiednich zasad przejściowych;
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Or. es

Poprawka 56
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się szczególnego wspierania 
najmniej uprzywilejowanych regionów UE 
27 zgodnie z ideą solidarności; 
jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 i przyjęcia 
odpowiednich zasad przejściowych;

8. domaga się szczególnego wspierania 
najmniej uprzywilejowanych regionów UE 
27 zgodnie z ideą solidarności; 
jednocześnie podkreśla konieczność 
dostosowania regionów europejskich do 
nowej rzeczywistości, rozważając 
wprowadzenie obok celu 1, który powinien 
zostać utrzymany dla regionów 
najbardziej opóźnionych, oraz celu 2 
dostępnego dla wszystkich regionów Unii 
Europejskiej, celu pośredniego dla 
regionów których PKB jest niższy od
średniej Unii Europejskiej, choć wyższy 
niż 75% tej wartości;

Or. fr

Poprawka 57
Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Maurice Ponga, Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się szczególnego wspierania 
najmniej uprzywilejowanych regionów UE 
27 zgodnie z ideą solidarności; 
jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 i przyjęcia 
odpowiednich zasad przejściowych;

8. domaga się szczególnego wspierania 
słabiej rozwiniętych regionów UE 27 
(cel 1) zgodnie z ideą solidarności; 
jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 dla regionów 
najbardziej rozwiniętych oraz przyjęcia 
sprawiedliwych postanowień dla regionów 
znajdujących się pomiędzy tymi dwiema 
kategoriami;
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Or. fr

Poprawka 58
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się szczególnego wspierania 
najmniej uprzywilejowanych regionów
UE 27 zgodnie z ideą solidarności;
jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 i przyjęcia 
odpowiednich zasad przejściowych;

8. domaga się, zgodnie z ideą solidarności, 
koncentracji zasobów na najmniej 
rozwiniętych regionach; jednocześnie 
podkreśla konieczność wzmocnienia celu 2 
i przyjęcia odpowiednich zasad 
przejściowych;

Or. en

Poprawka 59
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się szczególnego wspierania 
najmniej uprzywilejowanych regionów UE 
27 zgodnie z ideą solidarności;
jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 i przyjęcia 
odpowiednich zasad przejściowych;

8. domaga się, zgodnie z ideą solidarności, 
szczególnego wspierania najmniej 
uprzywilejowanych regionów UE 27 w 
ramach celu 1; jednocześnie podkreśla 
konieczność wzmocnienia celu 2 a także 
sporządzenia stosownych zasad 
przejściowych;

Or. en

Poprawka 60
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. domaga się szczególnego wspierania 
najmniej uprzywilejowanych regionów UE 
27 zgodnie z ideą solidarności;
jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 i przyjęcia 
odpowiednich zasad przejściowych;

8. domaga się, zgodnie z ideą solidarności,
w znacznym stopniu ukierunkowania 
wsparcia na najmniej rozwinięte regiony, 
a ponadto na najmniej uprzywilejowane
regiony UE 27; jednocześnie podkreśla 
konieczność wzmocnienia celu 2 i 
przyjęcia odpowiednich zasad 
przejściowych;

Or. en

Poprawka 61
Evgeni Kirilov

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się szczególnego wspierania 
najmniej uprzywilejowanych regionów UE 
27 zgodnie z ideą solidarności;
jednocześnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia celu 2 i przyjęcia 
odpowiednich zasad przejściowych;

8. domaga się, zgodnie z ideą solidarności,
szczególnego wspierania opóźnionych w 
rozwoju i najmniej uprzywilejowanych 
regionów UE 27; jednocześnie podkreśla 
konieczność wzmocnienia celu 2 i 
przyjęcia odpowiednich zasad 
przejściowych;

Or. en

Poprawka 62
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8 a. przypomina, że między regionami, 
które są objęte celem konwergencji, a 
pozostałymi regionami występuje tzw. 
efekt progowy, który jego zdaniem 
powinien zostać złagodzony; wyraża w 
związku z tym zadowolenie z propozycji 
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Komisji zmierzających do stworzenia 
pośredniej kategorii regionów w 
następnym okresie programowania;

Or. fr

Poprawka 63
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8aa. sądzi, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na regiony o specyficznych 
potrzebach oraz na strefy 
charakteryzujące się poważnymi i stałymi 
ograniczeniami naturalnymi i 
demograficznymi;

Or. pt

Poprawka 64
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że skuteczna polityka 
spójności wymaga odpowiednich ram 
finansowych, które nie mogą być w 
żadnym razie mniejsze niż w obecnym 
okresie programowania na lata 2007-2013;

10. podkreśla, że skuteczna polityka 
spójności wymaga odpowiednich ram 
finansowych, które nie mogą być w 
żadnym razie mniejsze niż w obecnym 
okresie programowania na lata 2007-2013;
uważa ponadto, że należy zagwarantować 
pewną elastyczność korzystania z 
zasobów, by na danym terytorium władze 
odpowiedniego szczebla (europejskiego, 
krajowego, regionalnego i lokalnego) 
uczestniczące w realizacji tej polityki 
mogły ją dostosować do celów, jakie sobie 
wyznaczyły, i do realnych potrzeb 
rozwojowych;
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Or. es

Poprawka 65
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że skuteczna polityka 
spójności wymaga odpowiednich ram 
finansowych, które nie mogą być w 
żadnym razie mniejsze niż w obecnym 
okresie programowania na lata 2007-
2013;

10. podkreśla, że skuteczna polityka 
spójności wymaga odpowiednich ram 
finansowych, które powinny być większe 
niż poziom finansowania w obecnym 
okresie 2007-2013 w celu zapewnienia 
realizacji celów polityki spójności;

Or. en

Poprawka 66
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że skuteczna polityka 
spójności wymaga odpowiednich ram 
finansowych, które nie mogą być w 
żadnym razie mniejsze niż w obecnym 
okresie programowania na lata 2007-2013;

10. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiednich 
ram finansowych, które nie mogą być w 
żadnym razie mniejsze niż w obecnym 
okresie programowania na lata 2007-2013;

Or. fr

Poprawka 67
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 

11. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń do polityki spójności dotyczy 
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skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji i że 
należy nimi dobrze gospodarować;

złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, co ułatwi przejrzystsze i 
skuteczniejsze wydatkowanie zasobów w 
regionach; uproszczenie powinno dotyczyć 
również tworzonych systemów kontroli, by 
nie utrudniały one realizacji 
wyznaczonych celów;

Or. es

Poprawka 68
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji i że 
należy nimi dobrze gospodarować;

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi kontroli
wykonania i że należy nimi dobrze 
gospodarować; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę skuteczniejszego 
koordynowania rocznej kontroli, 
dokonywanej przez Komisję, z wieloletnią 
realizacją programów;

Or. pt

Poprawka 69
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji i że 
należy nimi dobrze gospodarować;

11. zwraca uwagę, że środki w regionach, 
miastach i gminach muszą być 
wydatkowane w przejrzysty i skuteczny 
sposób, podlegać jak najprostszemu 
systemowi regulacji i że należy nimi 
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dobrze gospodarować z zachowaniem 
mocnych zdecentralizowanych aspektów 
płynących z odpowiedzialności politycznej 
lokalnych i regionalnych władz 
samorządowych;

Or. en

Poprawka 70
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji i że 
należy nimi dobrze gospodarować;

11. zwraca uwagę, że środki w regionach, 
miastach i gminach muszą być 
wydatkowane w przejrzysty, efektywny i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji i że 
należy nimi dobrze gospodarować; w 
związku z tym wzywa do zmniejszenia 
zawiłości i obciążeń administracyjnych;

Or. en

Poprawka 71
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji i że 
należy nimi dobrze gospodarować;

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji i że 
należy nimi dobrze gospodarować;
domaga się, by zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, intensywność kontroli 
zależała od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

Or. fr
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Poprawka 72
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji i że 
należy nimi dobrze gospodarować;

11. zwraca uwagę, że środki w regionach 
muszą być wydatkowane w przejrzysty i 
skuteczny sposób, podlegać jak 
najprostszemu systemowi regulacji oraz 
jawności w odniesieniu do beneficjentów,
i że należy nimi dobrze gospodarować;

Or. fr

Poprawka
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 12 

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że lepsze połączenie 
różnych instrumentów finansowych, takich 
jak dotacje, pożyczki lub fundusze 
rewolwingowe, może przyczynić się do 
efektywniejszego wykorzystania środków;

12. podkreśla, że lepsze połączenie 
różnych instrumentów finansowych, takich 
jak dotacje, pożyczki lub fundusze 
rewolwingowe, może przyczynić się do 
efektywniejszego wykorzystania środków i 
zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystania na szerszą skalę 
instrumentów inżynierii finansowej oraz 
wsparcia technicznego zainicjowanych 
przez Komisję w celu wsparcia inwestycji 
na poziomie lokalnym;

Or. ro

Poprawka 74
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

12 a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
efektu dźwigni funduszy strukturalnych 
poprzez lepsze wykorzystywanie zamówień 
publicznych; w związku z tym podkreśla 
potrzebę dalszego opracowywania i 
wdrażania przepisów dotyczących 
zamówień o zmniejszonym wpływie na 
środowisko („ekologiczne zamówienia”);
zachęca Komisję i państwa członkowskie 
do dalszego stymulowania korzystania z 
zamówień przedkomercyjnych w celu 
wniesienia większego wkładu na rzecz 
badań i rozwoju oraz innowacji w UE;

Or. en

Poprawka 75
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 13 

Projekt opinii Poprawka

13. domaga się, by w przyszłości kontrola 
wydatków koncentrowała się w większym 
stopniu na wynikach;

13. domaga się, by w przyszłości kontrola 
wydatków koncentrowała się w większym 
stopniu na wynikach; uważa, że w tym celu 
rezerwa na wykonanie pozwoli wzmocnić 
programy regionalne, które najlepiej 
realizują priorytety ustalone w ramach 
umowy dotyczącej rozwoju;

Or. fr

Poprawka 76
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 13 

Projekt opinii Poprawka

13. domaga się, by w przyszłości kontrola 13. domaga się, by w przyszłości kontrola 



PE454.695v01-00 34/46 AM\852275PL.doc

PL

wydatków koncentrowała się w większym 
stopniu na wynikach;

wydatków była usprawniona i
koncentrowała się w większym stopniu na 
wynikach, aby nie nakładać nadmiernych 
obciążeń administracyjnych na 
końcowych beneficjentów;

Or. en

Poprawka 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 13 

Projekt opinii Poprawka

13. domaga się, by w przyszłości kontrola 
wydatków koncentrowała się w większym 
stopniu na wynikach;

13. domaga się, by w przyszłości kontrola 
wydatków w większym stopniu niż dziś 
koncentrowała się na wynikach;

Or. el

Poprawka 78
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

13 a. proponuje stworzyć ośrodek mediacji 
w zakresie polityki spójności, który 
zostałby powołany przez Komisję i który
umożliwiłby wszystkim obywatelom 
przedstawianie bez przeszkód wszelkich 
informacji bądź skarg dotyczące 
wykonywania polityki spójności w terenie 
w przypadku podejrzenia dotyczącego 
niewystarczającego lub niewłaściwego 
wykorzystania funduszy spójności;

Or. fr



AM\852275PL.doc 35/46 PE454.695v01-00

PL

Poprawka 79
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. stwierdza, że okres 5 lat jest zbyt 
krótki, ponieważ procedury wydawania 
pozwoleń trwałyby zbyt długo i nie 
umożliwiałyby skutecznego wykorzystania 
środków; wskazuje na fakt, że okres 7 lat 
sprawdził się w przeszłości i że w żadnym 
wypadku nie powinien być krótszy;
podkreśla, że siedmioletni okres do 2020 r. 
zapewniłby ponadto wyraźne powiązanie 
ze strategią „UE 2020”;

14. stwierdza, że okres 5 lat jest zbyt 
krótki, ponieważ procedury wydawania 
pozwoleń trwałyby zbyt długo i nie 
umożliwiałyby skutecznego wykorzystania 
środków; wskazuje na fakt, że okres 7 lat 
sprawdził się w przeszłości i że w żadnym 
wypadku nie powinien być krótszy;
podkreśla, że siedmioletni okres do 2020 r. 
zapewniłby ponadto wyraźne powiązanie 
ze strategią „UE 2020”; podkreśla jednak, 
że można by rozważyć okres dziesięcioletni 
(„5+5”), pod warunkiem, że zapewnione 
zostanie dziesięcioletnie programowanie;
podkreśla, że niezbędne byłyby 
odpowiednie przepisy dotyczące 
elastyczności w celu umożliwienia 
skutecznego mechanizmu przeglądowego, 
w tym przesunięć środków pomiędzy 
funduszami;

Or. en

Poprawka 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. stwierdza, że okres 5 lat jest zbyt 
krótki, ponieważ procedury wydawania 
pozwoleń trwałyby zbyt długo i nie 
umożliwiałyby skutecznego wykorzystania 
środków; wskazuje na fakt, że okres 7 lat 
sprawdził się w przeszłości i że w żadnym 
wypadku nie powinien być krótszy;
podkreśla, że siedmioletni okres do 2020 r.
zapewniłby ponadto wyraźne powiązanie 

14. stwierdza, że okres 5 lat jest zbyt 
krótki, ponieważ procedury wydawania 
pozwoleń trwałyby zbyt długo i nie 
umożliwiałyby skutecznego wykorzystania
środków; wskazuje na fakt, że okres 7 lat 
sprawdził się w przeszłości i że w żadnym 
wypadku nie powinien być krótszy;
podkreśla, że siedmioletni okres lub nawet 
dłuższe wieloletnie ramy finansowe 
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ze strategią „UE 2020”; (WRF) zagwarantowałby efektywność;

Or. en

Poprawka 81
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 14 

Projekt opinii Poprawka

14. stwierdza, że okres 5 lat jest zbyt 
krótki, ponieważ procedury wydawania 
pozwoleń trwałyby zbyt długo i nie 
umożliwiałyby skutecznego wykorzystania 
środków; wskazuje na fakt, że okres 7 lat 
sprawdził się w przeszłości i że w żadnym 
wypadku nie powinien być krótszy; 
podkreśla, że siedmioletni okres do 2020 r. 
zapewniłby ponadto wyraźne powiązanie 
ze strategią „UE 2020”;

14. stwierdza, że okres 5 lat jest zbyt 
krótki, ponieważ procedury wydawania 
pozwoleń trwałyby zbyt długo i nie 
umożliwiałyby skutecznego wykorzystania 
środków; wskazuje na fakt, że okres 7 lat 
sprawdził się w przeszłości i że w żadnym 
wypadku nie powinien być krótszy; 
podkreśla, że siedmioletni okres do 2020 r. 
zapewniłby ponadto wyraźne powiązanie 
ze strategią „UE 2020”; stwierdza, że 
zasadne może okazać się zbadanie 
następnie modelu dziesięcioletniego (5 +5 
lat) pozwalającego oszacować priorytety 
finansowe w okresie kadencji Parlamentu 
i Komisji, posiadając jednocześnie wizję i 
strategię polityczną na okres 10 lat;

Or. fr

Poprawka 82
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 15 

Projekt opinii Poprawka

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie
programowania; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać innym regionom 

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3 (z wyjątkiem pierwszego okresu 
programowania);  domaga się, by 
niewydane środki przekazywać innym 
regionom zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;
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zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

Or. fr

Poprawka 83
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 15 

Projekt opinii Poprawka

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by 
niewydane środki przekazywać innym 
regionom zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania;

Or. ro

Poprawka 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 15 

Projekt opinii Poprawka

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by 
niewydane środki przekazywać innym 
regionom zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3 (z wyjątkiem pierwszego okresu 
programowania), z możliwością 
zwiększenia elastyczności w wyjątkowych 
sytuacjach; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać innym regionom 
zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

Or. fr
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Poprawka 85
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 15 

Projekt opinii Poprawka

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać innym regionom
zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by środki 
uzyskane w wyniku zastosowania tej 
zasady pozostawały w budżecie polityki 
spójności, a nie były zwracane państwom 
członkowskim;

Or. es

Poprawka 86
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 15 

Projekt opinii Poprawka

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać innym regionom 
zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; uważa, że poziom 
współfinansowania w następnym okres 
programowania powinien pozostać 
zasadniczo podobny do poziomu obecnie 
obowiązującego; domaga się, by 
niewydane środki przekazywać innym 
regionom zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;
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Or. fr

Poprawka 87
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 15 

Projekt opinii Poprawka

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać innym regionom 
zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać innym regionom 
zamiast zwracać je państwom 
członkowskim, po uwzględnieniu 
trudności z wykorzystaniem środków 
wspólnotowych z powodu trudności 
finansowych w państwach członkowskich;

Or. el

Poprawka 88
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 15 

Projekt opinii Poprawka

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać innym regionom 
zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać regionom 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;

Or. en
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Poprawka 89
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się, by niewydane 
środki przekazywać innym regionom 
zamiast zwracać je państwom 
członkowskim;

15. podkreśla, że należy utrzymać 
współfinansowanie oraz zasadę n+2 lub 
n+3, z możliwością zwiększenia 
elastyczności w wyjątkowych sytuacjach, 
do których może dojść zgodnie z 
oczekiwaniami w następnym okresie 
programowania; domaga się debaty na 
temat możliwości przekazywania
niewydanych środków innym regionom 
zamiast zwracania ich państwom 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 90
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

15 a. domaga się wniosku mającego na 
celu surowsze sankcje finansowe wobec 
państw członkowskich, które nie 
przestrzegają kryteriów stabilności i 
rozważa tym samym bardziej 
automatyczne działanie;

Or. en

Poprawka 91
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 16
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Projekt opinii Poprawka

16. zwraca uwagę na fakt, że środków z 
funduszy zgromadzonych w kontekście 
polityki spójności nie wolno 
wykorzystywać jako „instrumentu 
penalizującego” w ramach paktu 
stabilności i wzrostu; przyniosłoby to 
skutki odwrotne do zamierzonych w 
odnośnych regionach, państwach 
członkowskich i całej UE;

16. zwraca uwagę na fakt, że środków z 
funduszy zgromadzonych w kontekście 
polityki spójności nie wolno 
wykorzystywać jako „instrumentu 
penalizującego” w ramach paktu 
stabilności i wzrostu; przyniosłoby to 
skutki odwrotne do zamierzonych w 
odnośnych regionach, państwach 
członkowskich i całej UE; zwraca uwagę 
na fakt, że takie działania  traktowałyby 
państwa członkowskie i regiony w 
nierówny sposób, ponieważ w 
największym stopniu penalizowałyby 
najbiedniejszych;

Or. en

Poprawka 92
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. zwraca uwagę na fakt, że środków z 
funduszy zgromadzonych w kontekście 
polityki spójności nie wolno 
wykorzystywać jako „instrumentu 
penalizującego” w ramach paktu 
stabilności i wzrostu; przyniosłoby to 
skutki odwrotne do zamierzonych w 
odnośnych regionach, państwach 
członkowskich i całej UE;

16. zwraca uwagę na fakt, że środków z 
funduszy zgromadzonych w kontekście 
polityki spójności nie wolno 
wykorzystywać jako „instrumentu 
penalizującego” w ramach paktu 
stabilności i wzrostu; przyniosłoby to 
skutki odwrotne do zamierzonych w 
odnośnych regionach, państwach 
członkowskich i całej UE, a nawet 
sprzeczne z wartością, jaką jest 
solidarność europejska zapisana w 
traktacie;

Or. pt
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Poprawka 93
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. zwraca uwagę na fakt, że środków z 
funduszy zgromadzonych w kontekście 
polityki spójności nie wolno 
wykorzystywać jako „instrumentu 
penalizującego” w ramach paktu 
stabilności i wzrostu; przyniosłoby to 
skutki odwrotne do zamierzonych w 
odnośnych regionach, państwach 
członkowskich i całej UE;

16. zwraca uwagę na fakt, że środków z 
funduszy zgromadzonych w kontekście 
polityki spójności nie wolno 
wykorzystywać jako „instrumentu 
penalizującego” w ramach paktu 
stabilności i wzrostu; przyniosłoby to 
skutki odwrotne do zamierzonych w 
odnośnych regionach;

Or. en

Poprawka 94
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. zwraca uwagę na fakt, że środków z 
funduszy zgromadzonych w kontekście 
polityki spójności nie wolno
wykorzystywać jako „instrumentu 
penalizującego” w ramach paktu 
stabilności i wzrostu; przyniosłoby to 
skutki odwrotne do zamierzonych w 
odnośnych regionach, państwach 
członkowskich i całej UE;

16. zwraca uwagę na fakt, że środki z 
funduszy zgromadzonych w kontekście 
polityki spójności nie powinny być
wykorzystywane jako „instrument 
penalizujący” w ramach paktu stabilności i 
wzrostu; przyniosłoby to skutki odwrotne 
do zamierzonych w odnośnych regionach, 
państwach członkowskich i całej UE;

Or. en

Poprawka 95
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

16 a. zwraca uwagę na fakt, że wszelkie 
przewidziane zasady warunkowości 
powinny być ograniczone do zakresu 
środków i instrumentów polityki spójności 
oraz że nie powinny wiązać się z 
dostosowaniem się do innych 
instrumentów, takich jak pakt stabilności i 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 96
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 16 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

16 a. przyznaje, że nieprawidłowości w 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych 
pojawiają się przeważnie i w szczególności 
w państwach członkowskich, które ciągle i 
poważnie naruszają kryteria stabilności;

Or. en

Poprawka 97
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 16 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

16 b. domaga się, by w przypadku państw 
członkowskich, w których naruszenia 
kryteriów stabilności idą w parze z 
poważniejszymi nieprawidłowościami przy 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych, 
przedłożony został wniosek dotyczący 
automatycznej regulacji obejmującej te 
kraje intensywną europejską kontrolą 
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finansową i zarządzaniem w odniesieniu 
do wykorzystania funduszy strukturalnych 
UE;

Or. en

Poprawka 98
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 17 

Projekt opinii Poprawka

17. podkreśla wysoką wartość europejską 
sukcesów polityki spójności w zakresie 
solidarności; zauważa, że solidarność nie 
jest jednokierunkowa, i dlatego podkreśla,
że wszystkie regiony UE muszą mieć 
dostęp do polityki spójności;

17. podkreśla wysoką wartość europejską 
sukcesów polityki spójności w zakresie 
solidarności; zauważa, że solidarność nie 
jest jednokierunkowa, i choć wysiłki 
muszą koncentrować się na najmniej 
uprzywilejowanych regionach w celu 
zmniejszenia nierówności, wszystkie 
regiony UE muszą mieć dostęp do polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 99
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 17 

Projekt opinii Poprawka

17. podkreśla wysoką wartość europejską 
sukcesów polityki spójności w zakresie 
solidarności; zauważa, że solidarność nie 
jest jednokierunkowa, i dlatego podkreśla, 
że wszystkie regiony UE muszą mieć 
dostęp do polityki spójności;

17. podkreśla wysoką wartość europejską 
sukcesów polityki spójności w zakresie 
solidarności; zauważa, że solidarność nie
jest jednokierunkowa, i dlatego podkreśla, 
że wszystkie regiony UE muszą mieć 
dostęp do polityki spójności, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
regionów wyspowych, górskich i słabo 
zaludnionych.

Or. es
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Poprawka 100
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. jest zdania, że dzięki temu bardziej 
widoczne będzie nie tylko wsparcie 
udzielane regionom, ale zwiększy się też 
rozpoznawalność UE w regionach, i 
wskazuje na fakt, że poprawa działań 
promocyjnych w państwach 
członkowskich przyczyniłaby się do 
wsparcia tej inicjatywy;

skreślony

Or. en

Poprawka 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 18 

Projekt opinii Poprawka

18. jest zdania, że dzięki temu bardziej 
widoczne będzie nie tylko wsparcie 
udzielane regionom, ale zwiększy się też 
rozpoznawalność UE w regionach, i 
wskazuje na fakt, że poprawa działań 
promocyjnych w państwach 
członkowskich przyczyniłaby się do 
wsparcia tej inicjatywy;

18. jest zdania, że dzięki temu bardziej 
widoczne będzie nie tylko wsparcie 
udzielane regionom, ale zwiększy się też 
rozpoznawalność UE w regionach, i 
wskazuje na fakt, że poprawa komunikacji 
ze strony wszystkich podmiotów –
instytucji europejskich, państw 
członkowskich i władz lokalnych –
uczyniłaby wartość dodaną działań 
europejskich jeszcze bardziej widoczną;

Or. fr

Poprawka 102
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 19
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Projekt opinii Poprawka

19. podkreśla zdecydowanie, że polityka 
spójności jako jedyna europejska 
dziedzina polityki może być zarówno
„inteligentna”, „ekologiczna”, jak i 
„integracyjna” w kontekście strategii „UE 
2020”; zauważa, że uwypukla to ponownie 
znaczenie polityki spójności postrzeganej 
jako całość, i odrzuca jej rozbijanie na 
różne pozycje budżetowe.

19. podkreśla zdecydowanie, że polityka 
spójności , która jednocześnie jest
„inteligentna” i „ekologiczna” może 
odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu 
celów strategii UE 2020, mimo faktu, iż w 
żadnym razie nie stanowi jedynej polityki 
odpowiedzialnej za realizację celów 
strategii UE 2020, mając na uwadze, że 
wszystkie obszary polityki muszą wnieść 
wkład; zauważa, że uwypukla to ponownie 
znaczenie polityki spójności postrzeganej 
jako całość, i odrzuca jej rozbijanie na 
różne pozycje budżetowe;

Or. en

Poprawka 103
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 19 – tiret 1 (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

19a. zaleca władzom lokalnym i 
regionalnym państw członkowskich, aby 
zachęcały do partnerstwa na rzecz 
innowacji na poziomie lokalnym i 
regionalnym poprzez wspieranie rozwoju 
potencjału w zakresie badań naukowych i 
innowacji MŚP, tak by zrealizować cele 
strategii;

Or. ro


