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Poprawka 1
Alain Cadec, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Odniesienie 18 (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
XX czerwca 2011 r. w sprawie strategii 
UE na rzecz regionu atlantyckiego (COM 
(2011)XXXX)

Or. en

Poprawka 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że takie czynniki jak 
nieformalna współpraca, Euroregiony, 
inicjatywy Rady Europy, kolejne traktaty i 
prawo wtórne Unii Europejskiej 
przyczyniły się wspólnie do ustanowienia 
silniejszych i bardziej trwałych powiązań 
między terytoriami,

C. mając na uwadze, że takie czynniki jak 
nieformalna współpraca, Euroregiony, 
eurodystrykty, EUWT, inicjatywy Rady 
Europy, kolejne traktaty i prawo wtórne 
Unii Europejskiej przyczyniły się wspólnie 
do ustanowienia silniejszych i bardziej 
trwałych powiązań między terytoriami,

Or. fr

Poprawka 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że realizacja celu 
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dotyczącego współpracy terytorialnej w 
odniesieniu do granic zewnętrznych 
przyczynia się do procesu 
przedakcesyjnego, jak również do 
wdrażania polityki sąsiedztwa, i że z tego 
względu koordynacja mechanizmów 
wspólnotowych działających w tym 
kontekście powinna zostać wzmocniona,

Or. fr

Poprawka 4
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że współpraca 
terytorialna, polegająca na współpracy 
obywateli z różnych regionów, jest 
procesem uczenia się, tworzącym poczucie 
wspólnej przynależności i wspólnej 
przyszłości,

H. mając na uwadze, że współpraca 
terytorialna, polegająca na współpracy 
obywateli z różnych regionów, jest wciąż
trwającym procesem uczenia się, 
tworzącym poczucie wspólnej 
przynależności i wspólnej przyszłości,

Or. en

Poprawka 5
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w regionach 
przygranicznych rzadko realizuje się 
inwestycje w transnarodowe sieci 
transportowe (TEN), mimo iż to właśnie w 
okolicach transgranicznych połączeń 
rozbudowa jest pilnie potrzebna; 
dostrzega w wyeliminowaniu 
transgranicznych barier 
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infrastrukturalnych klasyczną europejską 
wartość dodaną;

Or. de

Poprawka 6
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że obywatel musi 
znaleźć się w centrum priorytetów 
współpracy terytorialnej,

I. mając na uwadze, że obywatel musi 
znaleźć się w centrum priorytetów 
współpracy terytorialnej, zwłaszcza  
współpracy transgranicznej,

Or. fr

Poprawka 7
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że obywatel musi 
znaleźć się w centrum priorytetów 
współpracy terytorialnej,

I. mając na uwadze, że obywatel musi 
znaleźć się w centrum priorytetów 
współpracy terytorialnej, w związku z czym 
należy opowiedzieć się za podejściem 
ukierunkowanym na konkretne obszary,

Or. en

Poprawka 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że obywatel musi 
znaleźć się w centrum priorytetów 
współpracy terytorialnej,

I. mając na uwadze, że obywatel musi 
znaleźć się w centrum priorytetów 
współpracy terytorialnej, jak również tych 
dotyczących wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności, 

Or. el

Poprawka 9
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pogłębienie 
współpracy terytorialnej zależy od 
postępów w integracji i we współpracy 
europejskiej we wszystkich dziedzinach i 
że współpraca terytorialna stanowi sama w 
sobie eksperymentalny warsztat integracji 
europejskiej,

J. mając na uwadze, że pogłębienie 
współpracy terytorialnej zależy od 
postępów w integracji i we współpracy 
europejskiej we wszystkich dziedzinach, co 
przyczynia się do integracji europejskiej
oraz spójności terytorialnej, a także, iż 
współpraca terytorialna stanowi sama w 
sobie eksperymentalny warsztat integracji 
europejskiej,

Or. en

Poprawka 10
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że współpraca terytorialna 
ma na celu wspieranie współpracy 
terytoriów i regionów w celu sprostania 
wspólnym wyzwaniom, zmniejszenie 
barier natury fizycznej, administracyjnej i 

1. przypomina, że współpraca terytorialna 
ma na celu wspieranie współpracy 
terytoriów i regionów w celu sprostania 
wspólnym wyzwaniom, zmniejszenie 
barier natury fizycznej, kulturowej, 
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regulacyjnej, które stoją na przeszkodzie 
tej współpracy, oraz przyczynienie się do 
stopniowego zacierania się granic;

administracyjnej, i regulacyjnej, które stoją 
na przeszkodzie tej współpracy, oraz 
przyczynienie się do stopniowego 
zacierania się granic;

Or. cs

Poprawka 11
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest przekonany o europejskiej wartości 
dodanej współpracy terytorialnej i o jej 
istotnej roli w pogłębianiu rynku 
wewnętrznego i integracji europejskiej; 
prosi, aby współpraca terytorialna 
pozostała jednym z filarów polityki 
spójności;

2. jest przekonany o europejskiej wartości 
dodanej współpracy terytorialnej i o jej 
istotnej roli w pogłębianiu rynku 
wewnętrznego i integracji europejskiej w 
wielu obszarach polityki sektorowej oraz
prosi, aby współpraca terytorialna 
pozostała jednym z filarów polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 12
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że wielopoziomowe 
zarządzanie jest warunkiem wstępnym do 
osiągnięcia spójności terytorialnej w 
Europie i wzywa do uczynienia tej zasady
obowiązkową dla państw członkowskich w 
celu zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego zgodnie z zasadą 
pomocniczości; 

Or. en
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Poprawka 13
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest przekonany o europejskiej wartości 
dodanej współpracy terytorialnej i o jej 
istotnej roli w pogłębianiu rynku 
wewnętrznego i integracji europejskiej; 
prosi, aby współpraca terytorialna 
pozostała jednym z filarów polityki 
spójności;

2. jest przekonany o europejskiej wartości 
dodanej współpracy terytorialnej i o jej 
istotnej roli w pogłębianiu rynku 
wewnętrznego i integracji europejskiej; 
prosi, aby współpraca terytorialna 
pozostała jednym z celów polityki 
spójności;

Or. fr

Poprawka 14
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 2A (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że cel współpracy 
terytorialnej, oparty na zasadzie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
dotyczy wszystkich regionów UE, 
przyczyniając się w ten sposób do 
wspierania harmonijnego rozwoju Unii 
jako całości; w związku z tym przypomina, 
że szczególną uwagę należy poświęcić 
mniej uprzywilejowanym regionom, które 
pozostają w tyle pod względem poziomu 
rozwoju gospodarczego;

Or. pt
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Poprawka 15
Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że współpraca terytorialna 
wykazała się skutecznością i że jej 
potencjał, szczególnie w zakresie 
konkurencyjności, nie jest wystarczająco 
wykorzystywany ze względu na niską 
kwotę przyznaną na ten cel; wzywa do 
przyznania na cel „współpraca 
terytorialna” przynajmniej 5% całkowitego 
budżetu polityki spójności na kolejny 
okres programowania;

3. uważa, że współpraca terytorialna 
wykazała się skutecznością i że jej 
potencjał, szczególnie w zakresie 
konkurencyjności, nie jest wystarczająco 
wykorzystywany ze względu na niską 
kwotę przyznaną na ten cel oraz 
skomplikowane przepisy dotyczące 
wdrażania; wzywa do przyznania na cel 
„współpraca terytorialna” większej puli 
środków finansowych oraz zastosowania
na potrzeby tego celu instrumentów 
inżynierii finansowej w kolejnym okresie 
programowania;

Or. en

Poprawka 16
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że współpraca terytorialna 
wykazała się skutecznością i że jej 
potencjał , szczególnie w zakresie 
konkurencyjności, nie jest wystarczająco 
wykorzystywany ze względu na niską 
kwotę przyznaną na ten cel; wzywa do 
przyznania na cel „współpraca 
terytorialna” przynajmniej 5% całkowitego 
budżetu polityki spójności na kolejny okres 
programowania;

3. uważa, że współpraca terytorialna 
wykazała się skutecznością i że jej 
potencjał, szczególnie w zakresie 
konkurencyjności, nie jest wystarczająco 
wykorzystywany ze względu na niską 
kwotę przyznaną na ten cel; wzywa do 
przyznania na cel „współpraca 
terytorialna” finansowania odpowiedniego 
do zadań jakie obejmuje, na kolejny okres 
programowania;

Or. it



PE458.829v01-00 10/72 AM\858194PL.doc

PL

Poprawka 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że współpraca terytorialna 
wykazała się skutecznością i że jej 
potencjał, szczególnie w zakresie 
konkurencyjności, nie jest wystarczająco 
wykorzystywany ze względu na niską 
kwotę przyznaną na ten cel; wzywa do 
przyznania na cel „współpraca 
terytorialna” przynajmniej 5% całkowitego 
budżetu polityki spójności na kolejny okres 
programowania;

3. uważa, że współpraca terytorialna 
wykazała się skutecznością i że jej 
potencjał, szczególnie w zakresie 
konkurencyjności, nie jest wystarczająco 
wykorzystywany ze względu na niską 
kwotę przyznaną na ten cel; wzywa do 
zwiększenia środków na cel „współpraca 
terytorialna” z 2,5% w obecnym okresie 
programowania do przynajmniej 5% 
całkowitego budżetu polityki spójności na 
kolejny okres programowania;

Or. el

Poprawka 18
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że współpraca terytorialna 
wykazała się skutecznością i że jej 
potencjał, szczególnie w zakresie 
konkurencyjności, nie jest wystarczająco 
wykorzystywany ze względu na niską 
kwotę przyznaną na ten cel; wzywa do 
przyznania na cel „współpraca 
terytorialna” przynajmniej 5% całkowitego 
budżetu polityki spójności na kolejny okres 
programowania;

3. uważa, że współpraca terytorialna 
wykazała się skutecznością i że jej 
potencjał, szczególnie w zakresie 
konkurencyjności, nie jest wystarczająco 
wykorzystywany ze względu na niską 
kwotę przyznaną na ten cel; wzywa do 
przyznania na cel „współpraca 
terytorialna” przynajmniej 7% całkowitego 
budżetu polityki spójności na kolejny okres 
programowania;

Or. en
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Poprawka 19
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa do intensywniejszej rozbudowy 
sieci transnarodowych w regionach 
przygranicznych; domaga się 
uzupełnienia obecnego celu 3 o 
możliwości ułatwienia dostępu do 
infrastruktury TEN („3+TEN”) lub jej 
rozbudowy; ponadto wzywa do wyliczenia 
nowej kwoty budżetowej przeznaczanej na 
transgraniczną infrastrukturę, która 
jednak nie może być przyznana kosztem 
istniejących programów współpracy 
terytorialnej;

Or. de

Poprawka 20
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. zaleca, aby utrzymać obecną strukturę 
celu 3, składającą się z trzech sekcji 
(transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej) oraz aby zachowana 
została przewaga sekcji transgranicznej 
nad pozostałymi i aby przeznaczono na 
nią co najmniej 70% budżetu na 
współpracę terytorialną;

4. zaleca, aby utrzymać obecną strukturę 
celu 3, składającą się z trzech sekcji 
(transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej);

Or. it
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Poprawka 21
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. zaleca, aby utrzymać obecną strukturę 
celu 3, składającą się z trzech sekcji 
(transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej) oraz aby zachowana 
została przewaga sekcji transgranicznej 
nad pozostałymi i aby przeznaczono na nią 
co najmniej 70% budżetu na współpracę 
terytorialną;

4. zaleca, aby utrzymać obecną strukturę 
celu 3, składającą się z trzech sekcji –
transgranicznej (sekcja A), 
transnarodowej (sekcja B) i 
międzyregionalnej (sekcja C) – oraz aby 
zachowana została przewaga sekcji 
transgranicznej nad pozostałymi i aby 
przeznaczono na nią co najmniej 70% 
budżetu na współpracę terytorialną;

Or. fr

Poprawka 22
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. zaleca, aby utrzymać obecną strukturę 
celu 3, składającą się z trzech sekcji 
(transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej) oraz aby zachowana 
została przewaga sekcji transgranicznej 
nad pozostałymi i aby przeznaczono na nią 
co najmniej 70% budżetu na współpracę 
terytorialną;

4. zaleca, aby utrzymać obecną strukturę 
celu 3, składającą się z trzech sekcji 
(transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej) oraz aby zachowana 
została przewaga sekcji transgranicznej 
nad pozostałymi i aby przeznaczono na nią 
co najmniej 70% budżetu na współpracę 
terytorialną; zauważa, że należy zapewnić 
dla wszystkich regionów uczciwy i równy 
podział środków w ramach programu. 

Or. en
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Poprawka 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy utrzymać rozróżnienie 
między sekcją transgraniczną 
odpowiadającą potrzebom lokalnym w 
obszarach granicznych i sekcji 
transnarodowej, pozwalającej na 
współpracę na szerszych obszarach 
strategicznych;

5. uważa, że należy utrzymać rozróżnienie 
między sekcją transgraniczną 
odpowiadającą potrzebom lokalnym w 
obszarach granicznych i sekcją 
transnarodową i pozwalającą na 
współpracę na szerszych obszarach o 
znaczeniu strategicznym i gospodarczym;

Or. el

Poprawka 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy utrzymać rozróżnienie 
między sekcją transgraniczną 
odpowiadającą potrzebom lokalnym w 
obszarach granicznych i sekcji 
transnarodowej, pozwalającej na 
współpracę na szerszych obszarach 
strategicznych;

5. uważa, że jeżeli rozróżnienie między 
sekcją transgraniczną (sekcja A) 
odpowiadającą potrzebom lokalnym w 
obszarach transgranicznych i sekcją 
transnarodową (sekcja B), pozwalającą na 
współpracę na szerszych obszarach 
strategicznych, ma zostać utrzymane, 
należy zapewnić lepszą koordynację 
między tymi dwiema sekcjami;

Or. fr

Poprawka 25
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że należy utrzymać rozróżnienie 
między sekcją transgraniczną 
odpowiadającą potrzebom lokalnym w 
obszarach granicznych i sekcji 
transnarodowej, pozwalającej na 
współpracę na szerszych obszarach 
strategicznych;

5. uważa, że należy utrzymać rozróżnienie 
między sekcją transgraniczną 
odpowiadającą potrzebom lokalnym w 
obszarach granicznych i sekcją 
transnarodową, włączając w to tzw. skalę 
makroregionalną, pozwalającą na 
współpracę na szerszych obszarach 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 26
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.150 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do dokonania przeglądu ograniczenia do 
150 km obszarów przybrzeżnych i 
morskich w ramach współpracy 
transgranicznej;

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.150 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do uznania regionów wyspiarskich za 
regiony przygraniczne, kwalifikowalne w 
kontekście współpracy transgranicznej, a 
także zniesienia w każdym wypadku 
ograniczenia do 150 km oraz, ogółem 
wszystkich tego typu progów opartych na 
odległości geograficznej; 

Or. es

Poprawka 27
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 6 
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Projekt rezolucji Poprawka

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.150 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do dokonania przeglądu ograniczenia do 
150 km obszarów przybrzeżnych i 
morskich w ramach współpracy 
transgranicznej;

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.150 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do dokonania przeglądu ograniczenia do 
150 km obszarów przybrzeżnych i 
morskich w ramach współpracy 
transgranicznej; w związku z tym zwraca 
uwagę na szczególny przypadek 
najbardziej oddalonych regionów, o 
szczególnym charakterze wysp oraz 
statusie regionów peryferyjnych;

Or. pt

Poprawka 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.150 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do dokonania przeglądu ograniczenia do 
150 km obszarów przybrzeżnych i 
morskich w ramach współpracy 
transgranicznej;

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.150 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do zachowania pewnej elastyczności w 
stosowaniu ograniczenia do 150 km 
obszarów przybrzeżnych i morskich w 
ramach współpracy transgranicznej;

Or. en
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Poprawka 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.21 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do dokonania przeglądu ograniczenia do 
150 km obszarów przybrzeżnych i 
morskich w ramach współpracy 
transgranicznej;

6. co więcej, celem zapewnienia spójności i 
ciągłości działań terytorialnych, zgodnie z 
charakterem strategicznym projektów, 
zachęca do większej elastyczności 
korzystania z możliwości oferowanych 
przez art. 21 rozporządzenia EFRR 
dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do dokonania przeglądu ograniczenia do 
150 km obszarów przybrzeżnych i 
morskich w ramach współpracy 
transgranicznej;

Or. fr

Poprawka 30
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.150 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej; wzywa w związku z tym 
do dokonania przeglądu ograniczenia do 
150 km obszarów przybrzeżnych i 
morskich w ramach współpracy 

6. niemniej jednak, celem zapewnienia 
spójności i ciągłości działań terytorialnych, 
zgodnie z charakterem strategicznym 
projektów, zachęca do większej 
elastyczności korzystania z możliwości 
oferowanych przez art.150 rozporządzenia 
EFRR dotyczący lokalizacji działalności w 
ramach współpracy transgranicznej i 
transnarodowej, z uwzględnieniem 
regionów morskich; wzywa w związku z 
tym do dokonania przeglądu ograniczenia 
do 150 km obszarów przybrzeżnych i 
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transgranicznej; morskich w ramach współpracy 
transgranicznej;

Or. en

Poprawka 31
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 6A (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że UE obejmuje regiony, 
których oddalenie uniemożliwia im 
uczestniczenie we współpracy 
transgranicznej w związku z ich 
odległością od jakiejkolwiek granicy 
morskiej;

Or. pt

Poprawka 32
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 6B (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6b. Uważa jednak, że integracja tego 
rodzaju regionów oraz ich otwartość na 
obszary geograficzne położone poza UE 
nie jest i nie powinna być kwestią 
wynikającą wyłącznie z ich 
geograficznego oddalenia; bogactwo 
więzów historycznych, językowych i 
kulturowych łączących przedmiotowe 
regiony z różnymi częściami świata 
sprawia, że posiadają one 
uprzywilejowaną pozycję w kontekście 
pogłębiania tych relacji z korzyścią dla 
obecności Unii na świecie. W związku z 
powyższym regiony te powinny mieć 
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możliwość uczestniczenia w programach 
współpracy transgranicznej; 

Or. pt

Poprawka 33
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wcześniejszego rozważenia 
kwestii określenia strategicznych potrzeb 
każdej granicy, w powiązaniu ze strategią 
Europa 2020, a następnie do zintegrowania 
i brania pod uwagę europejskiej 
współpracy terytorialnej na wszystkich 
poziomach planowania strategicznego – na 
poziomie europejskim, krajowym i 
regionalnym;

7. wzywa do wcześniejszego rozważenia 
kwestii określenia strategicznych potrzeb 
każdego regionu przygranicznego, w 
powiązaniu ze strategią Europa 2020, a 
następnie do zintegrowania i brania pod 
uwagę europejskiej współpracy 
terytorialnej na wszystkich poziomach 
planowania strategicznego – na poziomie 
europejskim, krajowym i regionalnym;

Or. en

Poprawka 34
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wcześniejszego rozważenia 
kwestii określenia strategicznych potrzeb 
każdej granicy, w powiązaniu ze strategią 
Europa 2020, a następnie do 
zintegrowania i brania pod uwagę 
europejskiej współpracy terytorialnej na 
wszystkich poziomach planowania 
strategicznego – na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym;

7. podkreśla zasadniczą rolę współpracy 
terytorialnej w osiąganiu celów strategii 
UE 2020; wzywa do wcześniejszego 
rozważenia kwestii określenia 
strategicznych potrzeb każdej granicy, w 
powiązaniu z tą strategią, a następnie do 
zintegrowania i brania pod uwagę 
europejskiej współpracy terytorialnej na 
wszystkich poziomach planowania 
strategicznego – na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym;
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Or. en

Poprawka 35
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wcześniejszego rozważenia 
kwestii określenia strategicznych potrzeb 
każdej granicy, w powiązaniu ze strategią 
Europa 2020, a następnie do zintegrowania 
i brania pod uwagę europejskiej 
współpracy terytorialnej na wszystkich 
poziomach planowania strategicznego – na 
poziomie europejskim, krajowym i 
regionalnym;

7. wzywa do wcześniejszego rozważenia 
kwestii określenia strategicznych potrzeb 
każdej granicy i każdego obszaru 
współpracy, w powiązaniu ze strategią 
Europa 2020, a następnie do zintegrowania 
i brania pod uwagę europejskiej 
współpracy terytorialnej na wszystkich 
poziomach planowania strategicznego – na 
poziomie europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym; domaga się z 
naciskiem, aby Komisja możliwie 
najszybciej udzieliła bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących 
brzmienia wniosków w odniesieniu do 
koncentracji tematycznej funduszy 
powiązanej z zawartością tematyczną 
strategii „Europa 2020”;

Or. fr

Poprawka 36
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wcześniejszego rozważenia 
kwestii określenia strategicznych potrzeb 
każdej granicy, w powiązaniu ze strategią 
Europa 2020, a następnie do zintegrowania 
i brania pod uwagę europejskiej 
współpracy terytorialnej na wszystkich 
poziomach planowania strategicznego – na 

7. wzywa do wcześniejszego rozważenia 
kwestii określenia strategicznych potrzeb 
każdej granicy i każdego obszaru 
współpracy, w powiązaniu ze strategią 
Europa 2020, a następnie do zintegrowania 
i brania pod uwagę europejskiej 
współpracy terytorialnej na wszystkich 



PE458.829v01-00 20/72 AM\858194PL.doc

PL

poziomie europejskim, krajowym i 
regionalnym;

poziomach planowania strategicznego – na 
poziomie europejskim, krajowym i 
regionalnym;

Or. fr

Poprawka 37
László Surján

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że programy współpracy 
transgranicznej mają zasadnicze 
znaczenie w kontekście zapewnienia 
skuteczności oraz osiągnięcia celów 
strategii dotyczących zmniejszenia 
ubóstwa oraz integracji grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
(takich jak Romowie) z ogółem 
społeczeństwa Europy; wzywa do uznania 
przedmiotowej kwestii za priorytetową w 
procedurze opracowania ram 
regulacyjnych; 

Or. en

Poprawka 38
László Surján

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7b. opowiada się za zastosowaniem 
specjalnego podejścia wobec 
mikroregionów znajdujących się w bardzo 
niekorzystnej sytuacji, które zmagają się 
ze skrajnym ubóstwem, pełnym napięć 
współwystępowaniem kultur 
większościowych i mniejszościowych i na 
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których terenie nie występuje potencjał 
ludzki i finansowy umożliwiający 
włączenie się w europejskie programy 
rozwoju regionalnego; wzywa do 
wdrożenia tymczasowego instrumentu 
opartego na wzmocnionej pomocy 
technicznej, znacznym zmniejszeniu 
poziomu współfinansowania oraz 
uproszczeniu procedury wdrażania 
przepisów dotyczących tych 
mikroregionów.

Or. en

Poprawka 39
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
będzie w coraz większym stopniu 
odpowiadał kryteriom zawartym w 
załączniku 2 ust. 5 rozporządzenia 
ogólnego, tak aby w strategiczny i 
zintegrowany sposób realizować cele
każdego terytorium i każdego obszaru 
współpracy;

Or. it
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Poprawka 40
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

8. wzywa do koordynowania projektów
współpracy terytorialnej na poziomie 
Wspólnoty, tak aby w strategiczny i 
zintegrowany sposób zaspokoić potrzeby 
terytoriów lub obszarów współpracy; 
wzywa Komisję do rozważenia innych 
kryteriów strategicznych, wymiernych, 
istotnych i odzwierciedlających potrzeby 
terytoriów, które zrównoważyłyby główne 
kryterium demograficzne;

Or. en

Poprawka 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 

8. wyraża nadzieję, że dla każdego 
projektu współpracy terytorialnej przydział 
środków będzie odbywał się na podstawie 
zharmonizowanych kryteriów, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; w związku z 
tym wzywa Komisję do rozważenia innych 
kryteriów strategicznych, wymiernych, 
istotnych i odzwierciedlających potrzeby 
terytoriów oraz znaczenie kryteriów 
demograficznych; 
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odzwierciedlających potrzeby terytoriów,
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

Or. en

Poprawka 42
Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że przydział środków
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
dla projektów współpracy regionalnej 
będzie odbywał się z uwzględnieniem 
specyfiki regionów lub obszarów 
współpracy oraz w oparciu o kryteria 
zawarte w załączniku 2 ust. 5 
rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

Or. en

Poprawka 43
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
będzie w dalszym ciągu odbywał się na 
poziomie państw członkowskich, ale na 
poziomie Wspólnoty, i będzie odpowiadał 
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projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów,
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

danemu projektowi współpracy 
terytorialnej w oparciu o kryteria zawarte 
w załączniku 2 ust. 5 rozporządzenia 
ogólnego, tak aby w strategiczny i 
zintegrowany sposób zaspokoić potrzeby 
każdego terytorium i każdego obszaru 
współpracy; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia innych 
kryteriów strategicznych, wymiernych, 
istotnych i odzwierciedlających potrzeby 
terytoriów, ale które nie podważyłyby
pozycji głównego kryterium 
demograficznego;

Or. en

Poprawka 44
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

8. wzywa Komisję do dokonania oceny, 
czy istnieje możliwość, żeby przydział 
środków nie odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

Or. fi
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Poprawka 45
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne, uwzględniając 
długoterminowe wyzwania gospodarcze i 
społeczne, przed którymi stoją regiony UE 
w związku ze zmianami demograficznymi 
oraz, w szczególności, w związku ze 
starzeniem się społeczeństwa;

Or. pt

Poprawka 46
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 

8. wyraża nadzieję, że przydział środków 
nie będzie więcej odbywał się na poziomie 
państw członkowskich, ale na poziomie 
Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu 
projektowi współpracy terytorialnej w 
oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 
ust. 5 rozporządzenia ogólnego, tak aby w 
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strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

strategiczny i zintegrowany sposób 
zaspokoić potrzeby każdego terytorium i 
każdego obszaru współpracy; wzywa 
Komisję do rozważenia innych kryteriów 
strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, 
które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne, mianowicie izolację lub też 
trudne warunki naturalne i topograficzne;

Or. el

Poprawka 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa do 
zmniejszenia poziomu współfinansowania 
przez UE z 75% do 60% w ramach tego 
programu dla uczestników pochodzących 
z regionów objętych celem 
„konkurencyjność i zatrudnienie”; 
zachęca regiony do lepszego 
wykorzystania możliwości oferowanych w 
ramach współpracy międzyregionalnej w 
ramach art.37 ust. 6 lit. b) rozporządzenia 
ogólnego zaleca w związku z tym, aby 
sekcja „międzyregionalna” celu 3 służyła 
również koordynacji i animacji tych 
projektów, kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy;

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, zachęca 
regiony do lepszego wykorzystania 
możliwości oferowanych w ramach 
współpracy międzyregionalnej w ramach 
art.37 ust. 6 lit. b) rozporządzenia ogólnego 
zaleca w związku z tym, aby sekcja 
„międzyregionalna” celu 3 służyła również 
koordynacji i animacji tych projektów, 
kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy;

Or. el
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Poprawka 48
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa do 
zmniejszenia poziomu współfinansowania 
przez UE z 75% do 60% w ramach tego 
programu dla uczestników pochodzących 
z regionów objętych celem 
„konkurencyjność i zatrudnienie”; 
zachęca regiony do lepszego 
wykorzystania możliwości oferowanych w 
ramach współpracy międzyregionalnej w 
ramach art.37 ust. 6 pkt b) rozporządzenia 
ogólnego zaleca w związku z tym, aby 
sekcja „międzyregionalna ”celu 3 służyła 
również koordynacji i animacji tych 
projektów, kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy.

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; zachęca 
regiony do lepszego wykorzystania 
możliwości oferowanych w ramach 
współpracy międzyregionalnej w ramach 
art.37 ust. 6 pkt b) rozporządzenia 
ogólnego zaleca w związku z tym, aby 
sekcja „międzyregionalna” celu 3 służyła 
również koordynacji i animacji tych 
projektów, kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy.

Or. it

Poprawka 49
Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa do 
zmniejszenia poziomu współfinansowania 
przez UE z 75% do 60% w ramach tego 
programu dla uczestników pochodzących 

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa do 
uwzględnienia poziomu rozwoju każdego 
regionu przy określaniu poziomu 
współfinansowania przez UE; zachęca 
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z regionów objętych celem 
„konkurencyjność i zatrudnienie”; 
zachęca regiony do lepszego 
wykorzystania możliwości oferowanych w 
ramach współpracy międzyregionalnej w 
ramach art.37 ust. 6 pkt b) rozporządzenia 
ogólnego zaleca w związku z tym, aby 
sekcja „międzyregionalna ”celu 3 służyła 
również koordynacji i animacji tych 
projektów, kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy.

regiony do lepszego wykorzystania 
możliwości oferowanych w ramach 
współpracy międzyregionalnej w ramach 
art.37 ust. 6 pkt b) rozporządzenia 
ogólnego zaleca w związku z tym, aby 
sekcja „międzyregionalna ”celu 3 służyła 
również koordynacji i animacji tych 
projektów, kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy.

Or. en

Poprawka 50
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa do 
zmniejszenia poziomu współfinansowania 
przez UE z 75% do 60% w ramach tego 
programu dla uczestników pochodzących 
z regionów objętych celem 
„konkurencyjność i zatrudnienie”; 
zachęca regiony do lepszego 
wykorzystania możliwości oferowanych w 
ramach współpracy międzyregionalnej w 
ramach art.37 ust. 6 lit. b) rozporządzenia 
ogólnego zaleca w związku z tym, aby 
sekcja „międzyregionalna” celu 3 służyła 
również koordynacji i animacji tych 
projektów, kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy;

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa Komisję 
do rozważenia możliwości ustalania 
poziomu współfinansowania przez UE na 
podstawie analizy konkretnych 
programów, zwracając również uwagę na 
związane z tym możliwości w zakresie 
tworzenia zachęt1; zachęca regiony do 
lepszego wykorzystania możliwości 
oferowanych w ramach współpracy 
międzyregionalnej w ramach art.37 ust. 6 
lit. b) rozporządzenia ogólnego zaleca w 
związku z tym, aby sekcja 
„międzyregionalna” celu 3 służyła również 
koordynacji i animacji tych projektów, 
kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy;
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1 Z uwagi na to, iż współfinansowanie UE 
zmienia się zależności od konkretnego 
programu, nie należy w tym miejscu 
przytaczać dokładnych wartości 
procentowych. 

Or. fi

Poprawka 51
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa do 
zmniejszenia poziomu współfinansowania 
przez UE z 75% do 60% w ramach tego 
programu dla uczestników pochodzących z 
regionów objętych celem 
„konkurencyjność i zatrudnienie”; zachęca 
regiony do lepszego wykorzystania 
możliwości oferowanych w ramach 
współpracy międzyregionalnej w ramach 
art. 37 ust. 6 pkt b) rozporządzenia 
ogólnego zaleca w związku z tym, aby 
sekcja „międzyregionalna ”celu 3 służyła 
również koordynacji i animacji tych 
projektów, kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy.

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa do 
zmniejszenia poziomu współfinansowania 
przez UE z 75% do 60% w ramach tego 
programu dla uczestników pochodzących z 
regionów objętych celem 
„konkurencyjność i zatrudnienie”, aby 
zwiększyć liczbę projektów realizowanych 
w ramach tego celu; zaleca w związku z 
tym, aby sekcja „międzyregionalna ”celu 3 
służyła również koordynacji i animacji 
tych projektów, kapitalizacji wiedzy i 
wymianie najlepszych praktyk; podkreśla 
potrzebę uzyskania pomocy z programu 
INTERACT w przypadku przyszłych 
programów operacyjnych oraz 
wykorzystania potencjału skutecznych 
systemów pomocy, które powinny zostać 
ustanowione po realizacji projektu RC 
LACE;

Or. en
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Poprawka 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej, ale 
ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; wzywa do 
zmniejszenia poziomu współfinansowania 
przez UE z 75% do 60% w ramach tego 
programu dla uczestników pochodzących 
z regionów objętych celem 
„konkurencyjność i zatrudnienie”; zachęca 
regiony do lepszego wykorzystania 
możliwości oferowanych w ramach 
współpracy międzyregionalnej w ramach 
art.37 ust. 6 pkt b) rozporządzenia 
ogólnego zaleca w związku z tym, aby 
sekcja „międzyregionalna ”celu 3 służyła 
również koordynacji i animacji tych 
projektów, kapitalizacji wiedzy i wymianie 
najlepszych praktyk, pozostając w bliższej 
więzi z programem INTERACT i 
korzystając z jego pomocy.

9. ponownie podkreśla znaczenie 
współpracy międzyregionalnej (sekcja C), 
ale ubolewa nad brakiem środków 
przeznaczonych na ten cel; proponuje w 
związku z tym zmniejszenie poziomu 
współfinansowania przez UE z 75% do 
60% w ramach tej sekcji dla uczestników 
pochodzących z regionów objętych celem 
„konkurencyjność i zatrudnienie”; domaga 
się włączenia do tematów współpracy 
kwestii zarządzania i rozwoju 
terytorialnego; zachęca ponadto regiony 
do lepszego wykorzystania możliwości 
oferowanych w ramach współpracy 
międzyregionalnej w ramach art. 37 ust. 6 
pkt b) rozporządzenia ogólnego; zaleca w 
związku z tym, aby sekcja 
„międzyregionalna” celu 3 była również 
odpowiedzialna za koordynację i animację 
tych projektów, kapitalizację wiedzy i 
wymianę najlepszych praktyk;

Or. fr

Poprawka 53
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zachęca ESPON do dalszych działań i 
proponuje zwiększenie dostępności do 
wyników jego badań celem ułatwienia 
zainteresowanym stronom korzystania z 
nich;

10. zachęca ESPON do dalszych działań, 
ale proponuje, aby władze lokalne i 
regionalne uzyskały łatwiejszy dostęp do 
aktywnego uczestnictwa w badaniach 
dotyczących rozwoju terytorialnego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu łatwiejszego 
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stosowania w praktyce wyników takich 
badań;

Or. en

Poprawka 54
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje sukces 
programu URBACT w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju miast i 
wnioskuje o jego przedłużenie;

11. z zadowoleniem przyjmuje sukces 
programu URBACT w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju miast i 
wnioskuje o jego przedłużenie oraz rozwój 
w kierunku istotnej i szeroko dostępnej 
inicjatywy, oferującej możliwości w 
zakresie wzajemnego uczenia się oraz 
możliwości adaptacji do lokalnych 
wyzwań związanych z rozwojem miast.

Or. en

Poprawka 55
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. życzyłby sobie kontynuowania 
programu INTERACT, służącego i 
przynoszącego wsparcie programom 
współpracy terytorialnej, i domaga się 
nasilenia współpracy między INTERACT 
a URBACT, ESPON i sekcją C celem 
skuteczniejszego wdrażania celu 3;

Or. fr
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Poprawka 56
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca Komisję Europejską do 
rozważenia sposobu włączenia i 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych w te sieci europejskiej 
wymiany doświadczeń i najlepszych 
praktyk;

12. zachęca Komisję Europejską do 
rozważenia sposobu wdrożenia 
pilotażowego projektu Erasmus na rzecz 
wybieranych przedstawicieli lokalnych i 
regionalnych; 

Or. en

Poprawka 57
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. powtarza, iż włączenie podmiotów 
działających na szczeblu niższym niż 
krajowy w realizację celów UE stanowi 
warunek wstępny do skutecznego 
wdrażania spójności terytorialnej.

Or. en

Poprawka 58
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 

13. uważa, że włączenie celu „współpraca 
terytorialna” do głównego nurtu celów
„konwergencja” i „konkurencyjność i 
zatrudnienie w regionach” jest konieczne; 
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regionach” z drugiej strony, jest 
konieczna; Sugeruje, aby regionalne 
programy operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą, poprzez 
przydzielenie środków dla danego 
terytorium na uprzednio określone i 
uzgodnione z partnerami programu 
projekty priorytetowe, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa;

Sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą: wzywa do 
lepszej koordynacji programowania, niż 
miało to miejsce w przeszłości; 

Or. en

Poprawka 59
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 
regionach” z drugiej strony, jest konieczna; 
sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą, poprzez 
przydzielenie środków dla danego 
terytorium na uprzednio określone i 
uzgodnione z partnerami programu 
projekty priorytetowe, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa;

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 
regionach” z drugiej strony, jest konieczna; 
sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą, poprzez 
zdefiniowanie terytorialnego podejścia do 
przydzielania środków, z korzyścią dla 
uprzednio określonych i uzgodnionych z 
partnerami programu projektów 
priorytetowych, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa;

Or. fr
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Poprawka 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 
regionach” z drugiej strony, jest konieczna; 
sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą, poprzez 
przydzielenie środków dla danego 
terytorium na uprzednio określone i 
uzgodnione z partnerami programu 
projekty priorytetowe, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa;

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 
regionach” z drugiej strony, jest konieczna; 
sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne wyrażały zainteresowanie 
transgranicznymi, transnarodowymi i 
międzyregionalnymi projektami, które ich 
dotyczą, i uczestniczyły w nich poprzez 
przydzielenie środków dla danego 
terytorium na uprzednio określone i 
uzgodnione z partnerami programu 
projekty priorytetowe, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa;

Or. fr

Poprawka 61
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 
regionach” z drugiej strony, jest konieczna; 
Sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą, poprzez 
przydzielenie środków dla danego 
terytorium na uprzednio określone i 

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 
regionach” z drugiej strony, jest konieczna; 
Sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą, poprzez 
przydzielenie środków dla danego 
terytorium na uprzednio określone i 
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uzgodnione z partnerami programu 
projekty priorytetowe, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa;

uzgodnione z partnerami programu 
projekty priorytetowe, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa, co umożliwi lepsze 
wykorzystanie potencjału współpracy 
terytorialnej, dzięki relacjom 
wypracowanym pomiędzy zagranicznymi 
podmiotami prywatnymi i publicznymi; 

Or. en

Poprawka 62
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 
regionach” z drugiej strony, jest konieczna; 
Sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą, poprzez 
przydzielenie środków dla danego 
terytorium na uprzednio określone i 
uzgodnione z partnerami programu 
projekty priorytetowe, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa;

13. uważa, że większa komplementarność 
między celem „współpraca terytorialna”, z 
jednej strony, i celami „konwergencja” i 
„konkurencyjność i zatrudnienie w 
regionach” z drugiej strony, jest konieczna; 
Sugeruje, aby regionalne programy 
operacyjne dysponowały realną 
możliwością uczestniczenia w 
transgranicznych i transnarodowych 
projektach, które ich dotyczą, poprzez 
przydzielenie środków dla danego 
terytorium na uprzednio określone i 
uzgodnione z partnerami programu z 
regionów sąsiednich projekty 
priorytetowe, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa

Or. en

Poprawka 63
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie i 
regiony do ustanowienia operacyjnych 
programów wieloregionalnych, 
odpowiadających wspólnym kwestiom 
terytorialnym; wzywa Komisję do 
rozważenia zmian w przepisach prawnych 
niezbędnych do stworzenia 
transgranicznych operacyjnych 
programów wieloregionalnych według 
tego samego schematu;

skreślony

Or. en

Poprawka 64
Manfred Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie i 
regiony do ustanowienia operacyjnych 
programów wieloregionalnych, 
odpowiadających wspólnym kwestiom 
terytorialnym; wzywa Komisję do 
rozważenia zmian w przepisach prawnych 
niezbędnych do stworzenia 
transgranicznych operacyjnych 
programów wieloregionalnych według 
tego samego schematu;

skreślony

(Powyższe wezwanie jest niezgodne z 
oceną programu INTERREG, w której 
wyraźnie zaleca się, aby nie zmieniać 
ciągle instrumentów i obszarów. Ponadto 
najlepsze wyniki można osiągnąć dzięki 
mniejszym programom typu A, 
ograniczającym się do określonego 
regionu).

Or. de
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Poprawka 65
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie i 
regiony do ustanowienia operacyjnych 
programów wieloregionalnych, 
odpowiadających wspólnym kwestiom 
terytorialnym; wzywa Komisję do 
rozważenia zmian w przepisach prawnych 
niezbędnych do stworzenia 
transgranicznych operacyjnych programów 
wieloregionalnych według tego samego 
schematu;

14. zachęca państwa członkowskie i 
regiony do ustanowienia operacyjnych 
programów wieloregionalnych, 
odpowiadających wspólnym kwestiom 
terytorialnym, takim jak występowanie 
masywu górskiego czy zlewni rzeki, 
nadających strukturę danemu terytorium; 
wzywa Komisję do rozważenia zmian w 
przepisach prawnych niezbędnych do 
stworzenia transgranicznych operacyjnych 
programów wieloregionalnych według tego 
samego schematu;

Or. fr

Poprawka 66
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie i 
regiony do ustanowienia operacyjnych 
programów wieloregionalnych, 
odpowiadających wspólnym kwestiom 
terytorialnym; wzywa Komisję do 
rozważenia zmian w przepisach prawnych 
niezbędnych do stworzenia 
transgranicznych operacyjnych programów 
wieloregionalnych według tego samego 
schematu;

14. zachęca państwa członkowskie i 
regiony do ustanowienia operacyjnych 
programów wieloregionalnych, w 
przypadku których funkcję organu 
zarządzającego mogą sprawować EUWT, 
odpowiadających wspólnym kwestiom 
terytorialnym; wzywa Komisję do 
rozważenia zmian w przepisach prawnych 
niezbędnych do stworzenia 
transgranicznych operacyjnych programów 
wieloregionalnych według tego samego 
schematu;

Or. cs
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Poprawka 67
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania koordynacji 
polityki w regionach transgranicznych, w 
takich sektorach jak polityka podatkowa w 
odniesieniu do osób fizycznych i 
przedsiębiorstw oraz rynek pracy, co ma 
na celu uniknięcie zakłóceń konkurencji 
występujących w ramach procesu 
integracji gospodarczej i terytorialnej;

Or. el

Poprawka 68
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
strategie te nie powinny stanowić 
dodatkowych kosztów dla budżetu Unii, 
ani wymagać utworzenia nowych instytucji 
lub stosowania nowych przepisów;

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu zdyskontowanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
strategie te nie powinny stanowić nowych 
nakładów w budżecie Unii, ani wymagać 
utworzenia nowych instytucji lub 
stosowania nowego prawodawstwa;

Or. en
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Poprawka 69
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
strategie te nie powinny stanowić
dodatkowych kosztów dla budżetu Unii,
ani wymagać utworzenia nowych 
instytucji lub stosowania nowych 
przepisów;

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
strategie te nie stanowią dodatkowych 
kosztów dla budżetu Unii i nie przewidują 
utworzenia nowych instytucji lub 
stosowania nowych przepisów;

Or. en

Poprawka 70
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
strategie te nie powinny stanowić 
dodatkowych kosztów dla budżetu Unii, 

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium, do 
którego odnoszą się wspólne kwestie 
terytorialne, i ma ona na celu 
wykorzystanie korzyści zintegrowanego,
wielosektorowego i terytorialnego
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
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ani wymagać utworzenia nowych instytucji 
lub stosowania nowych przepisów;

strategie te nie powinny stanowić 
dodatkowych kosztów dla budżetu Unii, 
ani wymagać utworzenia nowych instytucji 
lub stosowania nowych przepisów;

Or. fr

Poprawka 71
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
strategie te nie powinny stanowić 
dodatkowych kosztów dla budżetu Unii, 
ani wymagać utworzenia nowych instytucji 
lub stosowania nowych przepisów;

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że tego 
rodzaju strategie, które istnieją obecnie 
lub też mogą zostać stworzone w 
przyszłości powinny stanowić podstawę do 
stworzenia bardziej strategicznego i 
„wspólnego” podejścia, realizowanego 
poprzez zastosowanie odpowiednich 
instrumentów współpracy terytorialnej, 
ale nie powinny stanowić dodatkowych 
kosztów dla budżetu Unii, ani wymagać 
utworzenia nowych instytucji lub 
stosowania nowych przepisów;

Or. en

Poprawka 72
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że koncepcja 
makroregionów powstała z inicjatywy 
Rady jest logiczną odpowiedzią na 
koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
strategie te nie powinny stanowić 
dodatkowych kosztów dla budżetu Unii, 
ani wymagać utworzenia nowych instytucji 
lub stosowania nowych przepisów;

15. zauważa, że podejścia stosowane w 
ramach strategii Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego mogą 
częściowo pozytywnie wpływać na 
współpracę transgraniczną; uważa, że 
strategie makroregionalne powinny w 
pełnym zakresie uwzględniać inne 
regionalne programy współpracy, co ma 
na celu tworzenie synergii; przypomina, 
że koncepcja makroregionów powstała z 
inicjatywy Rady jest logiczną odpowiedzią 
na koordynację wspólnych projektów 
dotyczących bardzo dużego terytorium i 
ma ona na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego 
podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem już 
istniejących funduszy; przypomina, że 
strategie te nie powinny stanowić 
dodatkowych kosztów dla budżetu Unii, 
ani wymagać utworzenia nowych instytucji 
lub stosowania nowych przepisów;

Or. fi

Poprawka 73
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
istnieje możliwość dostosowywania 
współpracy w skali makroregionalnej, w 
szczególności w ramach części dotyczącej 
współpracy transnarodowej.

Or. en
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Poprawka 74
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do dokonania 
dokładnej kontroli wyników pierwszych 
wprowadzonych strategii; ocenia, że proces 
ten spotkał się z zainteresowaniem, które 
należy odpowiednio rozwijać; Zaleca, aby 
programy transnarodowe wspierały te 
strategie terytorialne, poprzez koordynację 
rozważań, definiowania i pilotowania
istniejących oraz nowych strategii 
makroregionalnych;

16. wzywa Komisję do dokonania 
dokładnej kontroli wyników pierwszych 
wprowadzonych strategii; ocenia, że proces 
ten spotkał się z zainteresowaniem, które 
należy odpowiednio rozwijać; Zaleca, aby 
programy transnarodowe wspierały te 
strategie terytorialne, poprzez koordynację 
rozważań, definiowania i pilotowania 
strategii makroregionalnych;

Or. en

Poprawka 75
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do dokonania 
dokładnej kontroli wyników pierwszych 
wprowadzonych strategii; ocenia, że proces 
ten spotkał się z zainteresowaniem, które 
należy odpowiednio rozwijać; zaleca, aby 
programy transnarodowe wspierały te 
strategie terytorialne, poprzez koordynację 
rozważań, definiowania i pilotowania 
istniejących oraz nowych strategii 
makroregionalnych;

16. wzywa Komisję do dokonania 
dokładnej kontroli wyników pierwszych 
wprowadzonych strategii; ocenia, że proces 
ten spotkał się z zainteresowaniem, które 
należy odpowiednio rozwijać, włącznie z 
doświadczeniami istotnymi w kontekście 
wdrażania w przyszłości nowych strategii 
makroregionalnych; zaleca, aby programy 
transnarodowe wspierały te strategie 
terytorialne, poprzez koordynację 
rozważań, definiowania i pilotowania 
istniejących oraz nowych strategii 
makroregionalnych;

Or. pt
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Poprawka 76
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do dokonania 
dokładnej kontroli wyników pierwszych 
wprowadzonych strategii; ocenia, że proces 
ten spotkał się z zainteresowaniem, które
należy odpowiednio rozwijać; Zaleca, aby 
programy transnarodowe wspierały te 
strategie terytorialne, poprzez koordynację 
rozważań, definiowania i pilotowania 
istniejących oraz nowych strategii 
makroregionalnych;

16. wzywa Komisję do dokonania 
dokładnej kontroli wyników pierwszych 
wprowadzonych strategii 
makroregionalnych; ocenia, że proces ten 
spotkał się z zainteresowaniem, które 
należy odpowiednio rozwijać; Zaleca, aby 
programy transnarodowe wspierały te 
strategie terytorialne, poprzez koordynację 
rozważań, definiowania i pilotowania 
istniejących oraz nowych strategii 
makroregionalnych;

Or. en

Poprawka 77
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do dokonania 
dokładnej kontroli wyników pierwszych 
wprowadzonych strategii; ocenia, że proces 
ten spotkał się z zainteresowaniem, które 
należy odpowiednio rozwijać; zaleca, aby 
programy transnarodowe wspierały te 
strategie terytorialne, poprzez koordynację 
rozważań, definiowania i pilotowania 
istniejących oraz nowych strategii 
makroregionalnych;

16. wzywa Komisję do dokonania 
dokładnej kontroli wyników pierwszych 
wprowadzonych strategii; ocenia, że proces 
ten spotkał się z zainteresowaniem, które 
należy odpowiednio rozwijać; zaleca, aby 
programy transnarodowe wspierały te 
strategie terytorialne, poprzez koordynację 
rozważań, definiowania i pilotowania 
istniejących oraz nowych strategii 
makroregionalnych w celu umożliwienia 
opracowania długoterminowego planu na 
rzecz makroregionów oraz przyjęcia przez 
różne makroregiony odpowiednich 
praktyk;

Or. fi
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Poprawka 78
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla jednocześnie, iż cele 
strategii makroregionalnych stanowią 
uzupełnienie celów współpracy 
transgranicznej realizowanych na 
szczeblu mikroregionalnym. Mogą je w 
sobie zawierać, ale nie mogą ich zastąpić. 
Podkreśla, że z tego powodu element 
transgraniczny współpracy terytorialnej 
musi zostać sam w sobie zachowany jako 
element o odmiennym i uzasadnionym 
charakterze;

Or. cs

Poprawka 79
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża przekonanie, że sekcja 
transnarodowa celu 3 może przyczynić się 
do nasilenia współpracy w ramach 
strategii makroregionalnych poprzez 
zwiększenie udziału regionalnych i 
lokalnych władz publicznych i 
społeczeństwa obywatelskiego we 
wdrażaniu konkretnych działań;

Or. fr

Poprawka 80
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17 
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Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że w przypadku każdej strategii 
transnarodowej należy rozważyć 
możliwości współpracy z wytycznymi 
transeuropejskich sieci transportowych 
oraz strategii realizowanych w ramach 
zintegrowanej polityki morskiej;

17. uważa, że w przypadku każdej strategii 
transnarodowej należy rozważyć 
możliwości współpracy z wytycznymi 
transeuropejskich sieci transportowych 
oraz strategii realizowanych w ramach 
zintegrowanej polityki morskiej, w 
szczególności jeśli chodzi o regiony 
wyspiarskie, regiony górskie oraz regiony 
o niskiej gęstości zaludnienia;

Or. es

Poprawka 81
François Alfonsi

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. jest zdania, że podyktowana 
względami historycznymi bliskość 
kulturowa i językowa regionów 
przygranicznych poszczególnych państw 
członkowskich powinna zostać 
podkreślona i wykorzystana w celu 
ożywienia współpracy transgranicznej;

Or. fr

Poprawka 82
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
kładzie nacisk na trudności dotyczące 
współfinansowania, jakie napotykają 
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działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR);

państwa trzecie przy stosowaniu przepisów 
dotyczących współpracy zawartych w 
rozporządzeniu wykonawczym w sprawie 
EFRR; wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 
działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR); wzywa do ułatwienia połączonego 
finansowania z EFRR i funduszy polityki 
zewnętrznej Unii;

Or. fr

Poprawka 83
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 
działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR);

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej, 
także gdy chodzi o obecne i przyszłe 
strategie makroregionalne; wzywa 
Komisję do rozważenia wprowadzenia 
większej synergii między działaniami 
podejmowanymi w ramach EFRR, 
instrumentu pomocy przedakcesyjnej 
(IPA), europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) i 
europejskiego funduszu rozwoju (EFR);

Or. fr

Poprawka 84
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
Wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 
działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR);

18. Przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
Wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 
działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR); wzywa do uproszczenia i 
harmonizacji przepisów dotyczących 
dostępu do różnych źródeł finansowania w 
celu zapewnienia zgodności oraz 
ułatwienia beneficjentom korzystania z 
tych źródeł; 

Or. en

Poprawka 85
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 
działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR);

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 
działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR), a także wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosku 
dotyczącego nowych form sąsiedztwa;

Or. pt



PE458.829v01-00 48/72 AM\858194PL.doc

PL

Poprawka 86
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 
działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR);

18. przypomina, że współpraca terytorialna 
dotyczy wewnętrznych, ale również 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej; 
wzywa Komisję do rozważenia 
wprowadzenia większej synergii między 
działaniami podejmowanymi w ramach 
EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) i europejskiego funduszu rozwoju 
(EFR);

Or. fr

Poprawka 87
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. ze względu na szczególny charakter 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa, wzywa Komisję do 
przeniesienia odpowiedzialności za 
zarządzanie tym instrumentem na 
Dyrekcję Generalną ds. Polityki 
Regionalnej przy jednoczesnym 
uwzględnieniu aspektów związanych ze 
stosunkami zewnętrznymi; zauważa, że w 
swojej obecnej formie ENPI nie stanowi 
odpowiedniej podstawy do uwzględnienia 
specyficznych cech współpracy 
transgranicznej; uważa, że należy 
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rozważyć możliwość oddzielenia tego 
instrumentu od procesów zarządzania 
związanego ze stosunkami zewnętrznymi 
przynajmniej w tych przypadkach, w 
których państwa trzecie uczestniczące we 
współpracy transgranicznej również 
finansują koszty z nią związane;

Or. fi

Poprawka 88
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa do konkretyzacji planu 
działania na rzecz szerszego sąsiedztwa 
przeznaczonego dla regionów najbardziej 
oddalonych, przedstawionego w 
komunikacie Komisji COM(2004) 343; 
podkreśla w tym kontekście konieczność 
spójnego wielosektorowego działania w 
ramach strategii Unii dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych, a 
zwłaszcza lepszej koordynacji działań 
wewnętrznych i zewnętrznych przy 
przyjmowaniu strategii dla basenu;

Or. fr

Poprawka 89
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina, że biała księga w 
sprawie spójności terytorialnej, jako 
działanie podjęte w następstwie zielonej 
księgi, stanowi aktualny instrument, który 
pozwala wyjaśnić, w jaki sposób wdrażać 
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spójność terytorialną poprzez 
wielopoziomowe zarządzanie w ramach 
przyszłej polityki regionalnej oraz 
dostarcza tematów do debaty na temat 
następnego pakietu legislacyjnego.

Or. en

Poprawka 90
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. opowiada się w tej kwestii za ściślejszą 
koordynacją między różnymi 
zainteresowanymi dyrekcjami generalnymi 
Komisji Europejskiej;

19. stwierdza, że warunki współpracy 
transgranicznej w ramach ENPI nie są 
wystarczające dla jego dalszego rozwoju;
opowiada się w tej kwestii za ściślejszą 
koordynacją między różnymi 
zainteresowanymi dyrekcjami generalnymi 
Komisji Europejskiej; jest przekonany, że 
istnieje najwyższa potrzeba integracji 
programów współpracy transgranicznej w 
ramach ENPI z celem, „Europejska
współpraca terytorialna” realizowanym w 
ramach polityki spójności; 

Or. en

Poprawka 91
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że EUWT stanowi jedyny w 
swoim rodzaju, cenny instrument 
zarządzania terytorialnego i że odpowiada 
on potrzebom uporządkowanej współpracy 
w kategoriach finansów, statusu prawnego 

20. uważa, że EUWT stanowi jedyny w 
swoim rodzaju, cenny instrument 
zarządzania terytorialnego i że odpowiada 
on potrzebom uporządkowanej współpracy 
w kategoriach finansów, statusu prawnego 
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i wielopoziomowego zarządzania; i wielopoziomowego zarządzania; 
Przypomina, że instrument EUWT musi 
być promowany jako narzędzie służące 
ustanowieniu systemów transgranicznego 
sprawowania rządów i zagwarantowania 
odpowiedzialności za poszczególne 
strategie polityczne na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. 

Or. en

Poprawka 92
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że EUWT stanowi jedyny w 
swoim rodzaju, cenny instrument 
zarządzania terytorialnego i że odpowiada 
on potrzebom uporządkowanej współpracy 
w kategoriach finansów, statusu prawnego 
i wielopoziomowego zarządzania;

20. uważa, że EUWT stanowi jedyny w 
swoim rodzaju, cenny instrument 
zarządzania terytorialnego i że odpowiada 
on potrzebom uporządkowanej współpracy 
w kategoriach finansów, statusu prawnego 
i wielopoziomowego zarządzania; również 
podkreśla jego kluczową rolę w 
przyczynianiu się do skutecznego 
wdrażania modelu wielopoziomowego 
sprawowania rządów;

Or. pt

Poprawka 93
László Surján

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że EUWT nie tylko 
przyczynia się do spójności terytorialnej, 
ale również społecznej; przypomina, że 
instrument ten odznacza się największym 
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potencjałem w zakresie wzajemnego 
zbliżania różnych społeczności 
kulturowych i językowych; promuje 
pokojowe współistnienie w zróżnicowanej 
Europie oraz sprawia, że europejska 
wartość dodana jest dostrzegana przez 
obywateli;

Or. en

Poprawka 94
François Alfonsi

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zaleca przeprowadzenie pierwszej 
oceny istniejących EUWT celem 
wyciągnięcia wniosków z pierwszych tego 
rodzaju doświadczeń;

Or. fr

Poprawka 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje jednak, że należy ułatwić jego 
realizację i wzywa Komisję Europejską do 
jak najszybszego przedstawienia 
propozycji zmian do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2006 w sprawie EUWT, biorąc pod 
uwagę wyodrębnione przez regiony i już 
utworzone grupy problemy oraz w oparciu 
o przeprowadzone przez Komitet 
Regionówprace, mających na celu:

21. uznaje jednak, że należy ułatwić jego 
realizację i wzywa Komisję Europejską do 
jak najszybszego przedstawienia 
propozycji zmian do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2006 w sprawie EUWT, biorąc pod 
uwagę wyodrębnione przez władze 
lokalne, regionalne i już utworzone grupy 
problemy oraz w oparciu o 
przeprowadzone przez Komitet Regionów 
prace, mających na celu:
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Or. fr

Poprawka 96
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– wyjaśnienie statusu EUWT w krajowych 
systemach prawnych,

– wyjaśnienie statusu EUWT w systemach 
prawnych państw członkowskich w celu 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
dostosowania prawa w tym względzie, 

Or. en

Poprawka 97
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– wyjaśnienie statusu EUWT w krajowych 
systemach prawnych,

– wyjaśnienie statusu EUWT w systemach 
prawnych wszystkich państw 
członkowskich

Or. en

Poprawka 98
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– zmiana brzmienia art 4 ust 3, aby okres 
trzech miesięcy był ściśle przestrzegany,

skreślone
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Or. it

Poprawka 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– zmiana brzmienia art 4 ust 3, aby okres 
trzech miesięcy był ściśle przestrzegany,

– zmiana brzmienia art. 4 ust. 3, aby okres 
trzech miesięcy na utworzenie EUWT był 
ściśle przestrzegany,

Or. fr

Poprawka 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– uproszczenie prawa dotyczącego 
pracowników i systemu podatkowego 
EUWT;

– uproszczenie prawa dotyczącego 
pracowników;

Or. fr

Poprawka 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 21 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– dopilnowanie, aby system podatkowy 
EUWT nie był mniej korzystny z punktu 
widzenia wdrażania projektów lub 
programów współpracy niż systemy 
stosowane w przypadku innych statusów 
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prawnych;

Or. fr

Poprawka 102
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca do udzielania EUWT dotacji 
globalnych, aby umożliwić im 
bezpośrednie zarządzanie funduszami 
strukturalnymi i wzywa do 
przywiązywania większej uwagi do 
międzynarodowego i wielostronnego 
charakteru EUWT w rozporządzeniach 
dotyczących innych funduszy 
europejskich, w celu ułatwienia im dostępu 
do innych źródeł finansowania;

22. wzywa do przywiązywania większej 
uwagi do międzynarodowego i 
wielostronnego charakteru EUWT w 
rozporządzeniach dotyczących innych 
funduszy europejskich, w celu ułatwienia 
im dostępu do innych źródeł finansowania;

Or. it

Poprawka 103
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca do udzielania EUWT dotacji 
globalnych, aby umożliwić im 
bezpośrednie zarządzanie funduszami 
strukturalnymi i wzywa do 
przywiązywania większej uwagi do 
międzynarodowego i wielostronnego 
charakteru EUWT w rozporządzeniach 
dotyczących innych funduszy 
europejskich, w celu ułatwienia im dostępu 
do innych źródeł finansowania;

22. zachęca do udzielania dotacji 
globalnych EUWT, które stanowią projekt 
spójny z celami i strategiami 
odpowiednich programów współpracy, 
aby umożliwić tym ugrupowaniom 
bezpośrednie zarządzanie funduszami 
strukturalnymi i wzywa do 
przywiązywania większej uwagi do 
międzynarodowego i wielostronnego 
charakteru EUWT w rozporządzeniach 
dotyczących innych funduszy 
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europejskich, w celu ułatwienia im dostępu 
do innych źródeł finansowania;

Or. fr

Poprawka 104
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca do udzielania EUWT dotacji 
globalnych, aby umożliwić im 
bezpośrednie zarządzanie funduszami 
strukturalnymi i wzywa do 
przywiązywania większej uwagi do 
międzynarodowego i wielostronnego 
charakteru EUWT w rozporządzeniach 
dotyczących innych funduszy 
europejskich, w celu ułatwienia im dostępu 
do innych źródeł finansowania;

22. zachęca do udzielania EUWT dotacji 
globalnych w oparciu o wspólne strategie 
rozwoju transgranicznego, aby umożliwić 
im bezpośrednie zarządzanie funduszami 
strukturalnymi i wzywa do 
przywiązywania większej uwagi do 
międzynarodowego i wielostronnego 
charakteru EUWT w rozporządzeniach 
dotyczących innych funduszy 
europejskich, w celu ułatwienia im dostępu 
do innych źródeł finansowania;

Or. cs

Poprawka 105
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca do udzielania EUWT dotacji 
globalnych, aby umożliwić im 
bezpośrednie zarządzanie funduszami 
strukturalnymi i wzywa do 
przywiązywania większej uwagi do 
międzynarodowego i wielostronnego 
charakteru EUWT w rozporządzeniach 
dotyczących innych funduszy 
europejskich, w celu ułatwienia im dostępu 

22. zachęca do udzielania EUWT dotacji 
globalnych w celu umożliwienia im 
bezpośredniego zarządzania funduszami 
strukturalnymi i programami, a także 
wzywa do przywiązywania większej uwagi 
do międzynarodowego i wielostronnego 
charakteru EUWT w rozporządzeniach 
dotyczących innych funduszy 
europejskich, w celu ułatwienia im dostępu 
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do innych źródeł finansowania; do innych źródeł finansowania;

Or. en

Poprawka 106
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wyraża zadowolenie z uruchomienia 
przez Komitet Regionów europejskiej 
platformy EUWT, mającej na celu 
wymianę doświadczeń, gromadzenie 
dobrych praktyk i wsparcie techniczne 
EUWT;

Or. fr

Poprawka 107
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22a. jest zdania, że transgraniczne EUWT 
stwarzają niezwykłą okazję do integracji 
europejskiej w regionach, przy 
zaangażowaniu obywateli europejskich; 
wzywa transgraniczne EUWT do 
utworzenia i prowadzenia 
transgranicznego forum społeczeństwa 
obywatelskiego oraz do wspierania 
transgranicznych inicjatyw 
obywatelskich;

Or. fr
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Poprawka 108
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia, że wdrażanie programów 
współpracy terytorialnej jest nadal zbyt 
skomplikowane i uważa, że cel 3 wymaga 
odpowiednich przepisów;

23. ocenia, że wdrażanie programów 
współpracy terytorialnej jest nadal zbyt 
skomplikowane i uważa, że cel 3 wymaga 
odrębnej regulacji; 

Or. en

Poprawka 109
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia, że wdrażanie programów 
współpracy terytorialnej jest nadal zbyt 
skomplikowane i uważa, że cel 3 wymaga 
odpowiednich przepisów;

23. ocenia, że wdrażanie programów 
współpracy terytorialnej jest nadal zbyt 
skomplikowane i uważa, że cel 3 wymaga 
odpowiednich przepisów; zauważa, że 
obecne przepisy, oparte na założeniach 
krajowych, nie są odpowiednie dla 
programów o wymiarze transgranicznym 
lub międzynarodowym, w związku z czym 
powodują m.in. zaburzenia równowagi 
pomiędzy partnerami projektu; wzywa 
Komisję do zbadania, czy istnieje 
możliwość włączenia programu Interreg 
do rozporządzenia ogólnego w następnym 
okresie programowania;

Or. fi
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Poprawka 110
Manfred Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia, że wdrażanie programów 
współpracy terytorialnej jest nadal zbyt 
skomplikowane i uważa, że cel 3 wymaga 
odpowiednich przepisów;

23.ocenia, że wdrażanie programów 
współpracy terytorialnej jest nadal zbyt 
skomplikowane i uważa, że cel 3 wymaga 
odpowiednich przepisów; jest zdania, że 
obecnie przy realizacji programów 
uczestniczy zbyt wiele organów 
zarządzających i domaga się w związku z 
tym odczuwalnego uproszczenia;
(Obecnie w ramach zarządzania 
programem należy rozdzielić kompetencje 
pomiędzy organy zarządzające, instytucje 
certyfikujące i organy kontroli. Warto 
zatem dążyć do ogólnego ograniczenia 
biurokracji).

Or. de

Poprawka 111
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia, że wdrażanie programów 
współpracy terytorialnej jest nadal zbyt 
skomplikowane i uważa, że cel 3 wymaga 
odpowiednich przepisów;

23. ocenia, że wdrażanie programów 
współpracy terytorialnej jest nadal zbyt 
skomplikowane i uważa, że cel 3 wymaga 
odpowiednich przepisów w celu 
odzwierciedlenia we właściwy sposób 
międzynarodowego charakteru działań 
podejmowanych w ramach realizacji tego 
celu; 

Or. en
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Poprawka 112
Manfred Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

23a. domaga się, aby przy wszystkich 
wnioskach o wsparcie dotyczących 
współpracy transgranicznej przynajmniej 
wstępne doradztwo odbywało się na 
miejscu w euroregionach, aby zapewnić 
wysoki stopień jakości projektu, 
przejrzystości i bliskości obywatelom; w 
związku z tym wzywa do szerszego 
uwzględnienia euroregionów w procesie 
decyzyjnym przy zatwierdzaniu projektów;

Or. de

Poprawka 113
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE;

Or. it
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Poprawka 114
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%,
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, 
wprowadzenia zasady, iż każdym 
programem zarządza jeden organ 
zarządzający, zastosowaniu przewodniej 
zasady zarządzania programem przez
które pozwoliłyby na bardziej 
systematyczne ryczałtowanie kosztów, 
bardziej szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, aby organy 
zarządzające mogły skupić się na 
strategicznym wspieraniu projektów, a nie 
na zgodności administracyjnej wniosków;

Or. en

Poprawka 115
Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
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poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%,
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

pomoc techniczną, aby organy 
zarządzające mogły skupić się na 
strategicznym wspieraniu projektów, a nie 
na zgodności administracyjnej wniosków;

Or. en

Poprawka 116
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% oraz pozwoliłyby ocenić potrzebę
zwiększenia pomocy technicznej do 
poziomu1, aby organy zarządzające mogły 
skupić się na strategicznym wspieraniu 
projektów, a nie na zgodności 
administracyjnej wniosków;

1 Zasadniczo państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zarządzanie środkami 
podstawowymi. Komisja powinna dokonać 
oceny, czy w przypadku różnych państw 
członkowskich istnieje potrzeba 
zwiększenia pomocy technicznej, czy też 
takie same rezultaty można osiągnąć 
poprzez skuteczniejsze zarządzanie.

Or. fi
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Poprawka 117
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie unijnych zasad 
kwalifikowalności wydatków, zapewniłyby 
elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na wyłanianiu się projektów i ich 
strategicznym wspieraniu, a nie jedynie na 
aspektach zarządzania wnioskami i ich
zgodności administracyjnej;

Or. fr

Poprawka 118
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24.wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 

24.wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów i utrzymanie stałej 
kwoty dofinansowania małych projektów, 
bardziej szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
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poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

Or. de

Poprawka 119
Manfred Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24.wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

24.wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające i euroregiony
mogły skupić się na strategicznym 
wspieraniu projektów, a nie na zgodności 
administracyjnej wniosków;

Or. de

Poprawka 120
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 24 
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Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów, a 
nie na zgodności administracyjnej 
wniosków;

24. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków upraszczających 
zasady dotyczące audytu i kontroli, które 
pozwoliłyby na bardziej systematyczne 
ryczałtowanie kosztów, bardziej 
szczegółowe określanie zasad 
kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu 
automatycznego anulowania, zwiększyłyby 
poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 
5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, 
aby organy zarządzające mogły skupić się 
na strategicznym wspieraniu projektów 
oraz uzyskiwaniu rezultatów, a nie na 
zgodności administracyjnej wniosków;

Or. en

Poprawka 121
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia swoich przepisów 
krajowych, które bardzo często nakładają 
dodatkowe obciążenie administracyjne, 
niewymagane na mocy prawa UE.

Or. en

Poprawka 122
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy) 



PE458.829v01-00 66/72 AM\858194PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do możliwie 
najszybszego wyjaśnienia warunków 
stosowania zasady wzajemnej zgodności w 
odniesieniu do współpracy terytorialnej; 
jest zdania, że o ile stosowanie tej zasady 
powinno stworzyć korzystne warunki do 
lepszego wykorzystania i skuteczniejszego 
działania funduszy, o tyle nie powinno 
ono zwiększyć złożoności wdrażania 
programów ze szkodą dla organów 
zarządzających i beneficjentów;

Or. fr

Poprawka 123
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla również, że należy podjąć 
wysiłki na rzecz zwiększenia 
zaangażowania podmiotów prywatnych, 
zaleca ustanowienie systemów inżynierii 
finansowej, na wzór systemów JEREMIE i 
JESSICA, w celu uproszczenia projektów 
transgranicznych generujących dochód, 
ułatwienia udziału podmiotów prywatnych 
i ustanowienia partnerstw publiczno-
prywatnych;

25. podkreśla również, że należy podjąć 
wysiłki na rzecz zwiększenia 
zaangażowania podmiotów prywatnych, 
zaleca ustanowienie systemów inżynierii 
finansowej, na wzór systemów JEREMIE i 
JESSICA, w celu uproszczenia projektów 
transgranicznych będących nośnikiem 
rozwoju gospodarczego, ułatwienia udziału 
podmiotów prywatnych i ustanowienia 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. fr

Poprawka 124
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 25 
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Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla również, że należy podjąć 
wysiłki na rzecz zwiększenia 
zaangażowania podmiotów prywatnych, 
zaleca ustanowienie systemów inżynierii 
finansowej, na wzór systemów JEREMIE i 
JESSICA, w celu uproszczenia projektów 
transgranicznych generujących dochód, 
ułatwienia udziału podmiotów prywatnych 
i ustanowienia partnerstw publiczno-
prywatnych;

25. podkreśla również, że należy podjąć 
wysiłki na rzecz uproszczenia i 
zwiększenia zaangażowania podmiotów 
prywatnych, zaleca ustanowienie 
systemów inżynierii finansowej, na wzór 
systemów JEREMIE i JESSICA, w celu 
uproszczenia projektów transgranicznych 
generujących dochód, ułatwienia udziału 
podmiotów prywatnych i ustanowienia 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. en

Poprawka 125
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla również, że należy podjąć 
wysiłki na rzecz zwiększenia 
zaangażowania podmiotów prywatnych, 
zaleca ustanowienie systemów inżynierii 
finansowej, na wzór systemów JEREMIE i 
JESSICA, w celu uproszczenia projektów 
transgranicznych generujących dochód, 
ułatwienia udziału podmiotów prywatnych 
i ustanowienia partnerstw publiczno-
prywatnych;

25. podkreśla również, że należy podjąć 
wysiłki na rzecz zwiększenia 
zaangażowania podmiotów prywatnych, 
zaleca zbadanie możliwości ustanowienia
systemów inżynierii finansowej, na wzór 
systemów JEREMIE i JESSICA, w 
oparciu o poszczególne programy, w celu 
uproszczenia projektów transgranicznych 
generujących dochód, ułatwienia udziału 
podmiotów prywatnych i ustanowienia 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. en

Poprawka 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 26 
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Projekt rezolucji Poprawka

26. wyraża ubolewanie, że współpraca 
terytorialna cierpi na brak widoczności, 
zarówno na poziomie administracji 
krajowych i lokalnych, jak i dla obywateli; 
wzywa Komisję do rozpatrzenia rozwiązań 
umożliwiających lepszą widoczność 
EUWT dla podmiotów zaangażowanych 
we współpracę terytorialną i dla 
obywateli;

26. wyraża ubolewanie, że współpraca 
terytorialna cierpi na brak widoczności, 
zarówno na poziomie administracji 
krajowych i lokalnych, jak i dla obywateli; 
wzywa w związku z tym do 
skuteczniejszego informowania o 
zrealizowanych już projektach;

Or. fr

Poprawka 127
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. wyraża ubolewanie, że współpraca 
terytorialna cierpi na brak widoczności, 
zarówno na poziomie administracji 
krajowych i lokalnych, jak i dla obywateli; 
wzywa Komisję do rozpatrzenia rozwiązań 
umożliwiających lepszą widoczność 
EUWT dla podmiotów zaangażowanych 
we współpracę terytorialną i dla 
obywateli;

26. wyraża ubolewanie, że współpraca 
terytorialna cierpi na brak widoczności, 
zarówno na poziomie administracji 
krajowych i lokalnych, jak i wśród
obywateli;

Or. it

Poprawka 128
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. wyraża ubolewanie, że współpraca 26. wyraża ubolewanie, że współpraca 
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terytorialna cierpi na brak widoczności, 
zarówno na poziomie administracji 
krajowych i lokalnych, jak i dla obywateli; 
Wzywa Komisję do rozpatrzenia 
rozwiązań umożliwiających lepszą 
widoczność EUWT dla podmiotów 
zaangażowanych we współpracę 
terytorialną i dla obywateli;

terytorialna cierpi na brak widoczności, 
zarówno na poziomie administracji 
krajowych i lokalnych, jak i dla obywateli; 
Wzywa Komisję do promowania wymiany 
informacji pomiędzy utworzonymi już 
EUWT oraz EUWT znajdującymi się na 
etapie tworzenia, a także do rozpatrzenia 
rozwiązań umożliwiających lepszą 
widoczność EUWT dla podmiotów 
zaangażowanych we współpracę 
terytorialną i dla obywateli;

Or. en

Poprawka 129
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do rozpatrzenia 
rozwiązań umożliwiających lepszą 
widoczność EUWT i ich działań dla 
podmiotów zaangażowanych we 
współpracę terytorialną i dla obywateli;

Or. fr

Poprawka 130
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że współpraca w dziedzinie 
edukacji i kultury, poprzez udział w 
realizacji celów strategii Europa 2020 
dotyczących inteligentnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu, 
uwidacznia współpracę terytorialną, 

27. uważa, że współpraca w dziedzinie 
edukacji i kultury, poprzez udział w 
realizacji celów strategii Europa 2020 
dotyczących inteligentnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu, zwiększa 
udział obywateli oraz organizacji 
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poprzez likwidowanie barier psychicznych 
stanowiących przeszkodę we wzajemnym 
zbliżeniu się obywateli;

pozarządowych, a także przyczynia się do 
uwidocznienia współpracy terytorialnej,
likwidując bariery psychiczne stanowiące 
przeszkodę we wzajemnym zbliżeniu się 
obywateli;

Or. en

Poprawka 131
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. wymaga lepszej koordynacji 
komunikacji pomiędzy wszystkimi 
podmiotami zaangażowanymi w proces 
wdrażania współpracy terytorialnej, 
sugeruje, żeby wszystkie programy danej 
sekcji przyjęły identyczną formę wizualną 
(logo), i wzywa Komisję do 
zaproponowania w obszarach 
przygranicznych szerokiej medialnej 
kampanii informacyjnej na temat korzyści 
płynących ze współpracy terytorialnej na 
początku kolejnego okresu 
programowania;

28. wymaga lepszej koordynacji 
komunikacji pomiędzy wszystkimi 
podmiotami zaangażowanymi w proces 
wdrażania współpracy terytorialnej, 
sugeruje, żeby wszystkie programy danej 
sekcji przyjęły łatwo rozpoznawalne, 
indywidualne logo (np. poprzez 
przywrócenie łatwo rozpoznawalnego 
znaku 'INTERREG' ), stosowane w 
połączeniu z logo każdego programu 
(którego wielkość zostanie 
prawdopodobnie ustandaryzowana) i 
wzywa Komisję do zaproponowania w 
obszarach przygranicznych szerokiej 
medialnej kampanii informacyjnej na temat 
korzyści płynących ze współpracy 
terytorialnej na początku kolejnego okresu 
programowania;

Or. en

Poprawka 132
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 28 
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Projekt rezolucji Poprawka

28. wymaga lepszej koordynacji 
komunikacji pomiędzy wszystkimi 
podmiotami zaangażowanymi w proces 
wdrażania współpracy terytorialnej, 
sugeruje, żeby wszystkie programy danej 
sekcji przyjęły identyczną formę wizualną 
(logo), i wzywa Komisję do 
zaproponowania w obszarach 
przygranicznych szerokiej medialnej 
kampanii informacyjnej na temat korzyści 
płynących ze współpracy terytorialnej na 
początku kolejnego okresu 
programowania;

28. wymaga lepszej koordynacji 
komunikacji pomiędzy wszystkimi 
podmiotami zaangażowanymi w proces 
wdrażania współpracy terytorialnej, 
sugeruje, żeby wszystkie programy danej 
sekcji przyjęły identyczną formę wizualną 
(logo), i wzywa Komisję do 
zaproponowania w obszarach 
przygranicznych na początku kolejnego 
okresu programowania szerokiej 
medialnej kampanii informacyjnej na temat 
korzyści płynących ze współpracy 
terytorialnej i wyników tej współpracy;

Or. fr

Poprawka 133
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że współpraca w dziedzinie 
edukacji i kultury, poprzez udział w 
realizacji celów strategii Europa 2020 
dotyczących inteligentnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu, 
uwidacznia współpracę terytorialną, 
poprzez likwidowanie barier psychicznych 
stanowiących przeszkodę we wzajemnym 
zbliżeniu się obywateli;

uważa, że współpraca w dziedzinie 
edukacji i kultury, poprzez udział w 
realizacji celów strategii Europa 2020 
dotyczących inteligentnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu, 
uwidacznia współpracę terytorialną, 
poprzez likwidowanie barier psychicznych 
i mentalnościowych stanowiących 
przeszkodę we wzajemnym zbliżeniu się 
obywateli;

Or. cs
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Poprawka 134
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że współpraca w dziedzinie 
edukacji i kultury, poprzez udział w 
realizacji celów strategii Europa 2020 
dotyczących inteligentnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu, 
uwidacznia współpracę terytorialną, 
poprzez likwidowanie barier psychicznych 
stanowiących przeszkodę we wzajemnym 
zbliżeniu się obywateli;

27. uważa, że lepsza współpraca w
dziedzinie edukacji i kultury, poprzez 
udział w realizacji celów strategii Europa 
2020 dotyczących inteligentnego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu, uwidacznia współpracę 
terytorialną, poprzez likwidowanie barier 
psychicznych stanowiących przeszkodę we 
wzajemnym zbliżeniu się obywateli;

Or. en


