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Poprawka 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że podejście oparte na 
rozwoju lokalnym może w znaczący 
sposób przyczynić się do skuteczności i 
efektywności polityki spójności, podczas 
gdy skupianie się wyłącznie na kwestiach 
miejskich i roli miast w ramach polityki
spójności mogłoby doprowadzić do 
zachwiania równowagi w rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich,

J. mając na uwadze, że podejście oparte na 
rozwoju lokalnym może w znaczący 
sposób przyczynić się do skuteczności i 
efektywności polityki spójności, zaś 
polityka spójności pozostaje kluczowym 
instrumentem umożliwiającym podjęcie 
szczególnych wyzwań występujących na 
obszarach miejskich, których rozwój 
powinien być powiązany z rozwojem
obszarów wiejskich i podmiejskich 
poprzez synergię między funduszami 
strukturalnymi a EFRROW, zwłaszcza w 
ramach wspólnych ram strategicznych,

Or. fr

Poprawka 2
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że podejście oparte na 
rozwoju lokalnym może w znaczący 
sposób przyczynić się do skuteczności 
i efektywności polityki spójności, podczas 
gdy skupianie się wyłącznie na kwestiach 
miejskich i roli miast w ramach polityki 
spójności mogłoby doprowadzić do 
zachwiania równowagi w rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich,

J. mając na uwadze, że podejście oparte na 
rozwoju lokalnym może w znaczący 
sposób przyczynić się do skuteczności 
i efektywności polityki spójności, podczas 
gdy silnemu wymiarowi miejskiemu
polityki spójności odzwierciedlającemu 
szersze obszary funkcjonalne muszą 
towarzyszyć zrównoważone warunki 
synergetycznego rozwoju zarówno
obszarów miejskich, jak i wiejskich,

Or. en
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Poprawka 3
Karima Delli

Projekt rezolucji
Punkt P a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że Rada w swych 
konkluzjach z dnia 21 lutego 2011 r. 
dotyczących 5. sprawozdania w sprawie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej zwróciła się do Komisji o 
rozważenie możliwości przygotowania 
programów wielofunduszowych,

Or. fr

Poprawka 4
Elie Hoarau

Projekt rezolucji
Punkt P a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że pewne regiony 
Unii Europejskiej sąsiadują z krajami 
trzecimi korzystającymi ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), 
powinno się szczególnie uwypuklić 
współdziałanie finansowania niektórych 
projektów, aby umożliwić podniesienie 
potencjału w zakresie rozwoju 
europejskich regionów, które wykazują się 
takimi cechami,

Or. fr
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Poprawka 5
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do zaproponowania jednolitych 
ram strategicznych w celu zapewnienia 
wspólnego podejścia oraz do 
wykorzystania synergii pomiędzy 
wszystkimi działaniami, które służą 
w terenie kolejnym celom polityki 
spójności określonym w Traktatach oraz są 
finansowane przez EFRR, Fundusz 
Spójności, EFS, EFRROW i Europejski 
Fundusz Rybacki;

1. wzywa do zaproponowania jednolitych 
ram strategicznych już na kolejny okres 
finansowania po 2013 r. w celu 
zapewnienia wspólnego podejścia oraz do 
wykorzystania synergii pomiędzy 
wszystkimi działaniami, które służą 
w terenie kolejnym celom polityki 
spójności określonym w Traktatach oraz są 
finansowane przez EFRR, Fundusz 
Spójności, EFS, EFRROW i Europejski 
Fundusz Rybacki;

Or. pt

Poprawka 6
Elie Hoarau

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa do zaproponowania jednolitych 
ram strategicznych w celu zapewnienia 
wspólnego podejścia oraz do 
wykorzystania synergii pomiędzy 
wszystkimi działaniami, które służą w 
terenie kolejnym celom polityki spójności 
określonym w Traktatach oraz są 
finansowane przez EFRR, Fundusz 
Spójności, EFS, EFRROW i Europejski 
Fundusz Rybacki;

1. wzywa do zaproponowania jednolitych 
ram strategicznych w celu zapewnienia 
wspólnego podejścia oraz do 
wykorzystania synergii pomiędzy 
wszystkimi działaniami, które służą w 
terenie kolejnym celom polityki spójności 
określonym w Traktatach oraz są 
finansowane przez EFRR, Fundusz 
Spójności, EFS, EFRROW, Europejski 
Fundusz Rybacki i EFR;

Or. fr
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Poprawka 7
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje zawarty 
w przeglądzie budżetu wniosek o przyjęcie 
przez Komisję wspólnych ram 
strategicznych w celu wzmocnienia 
integracji polityk UE na rzecz realizacji 
strategii „Europa 2020”; zaznacza jednak, 
że zwiększona synergia pomiędzy 
działaniami finansowanymi przez 
wspomniane powyżej fundusze w ramach 
wspólnych ram strategicznych ma 
kluczowe znaczenie nie tylko dla 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
lecz także i przede wszystkim dla 
osiągnięcia celów polityki spójności 
określonych w Traktacie;

2. z zadowoleniem przyjmuje zawarty 
w komunikacie w sprawie przeglądu
budżetu wniosek o przyjęcie przez Komisję 
wspólnych ram strategicznych w celu 
wzmocnienia integracji polityk UE na 
rzecz realizacji strategii „Europa 2020”; 
wzywa w tym kontekście do wspierania 
synergii między formami finansowania 
sztandarowych inicjatyw strategii 
UE 2020; zaznacza jednak, że zwiększona 
synergia pomiędzy działaniami 
finansowanymi przez wspomniane 
powyżej fundusze w ramach wspólnych 
ram strategicznych ma kluczowe znaczenie 
nie tylko dla osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020”, lecz także i przede 
wszystkim dla osiągnięcia celów polityki 
spójności określonych w Traktacie;

Or. pt

Poprawka 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje wniesioną 
przez Komisję propozycję dotyczącą umów 
o partnerstwie na rzecz rozwoju i 
inwestycji mającą na celu poprawę 
koordynowania między funduszami 
wspólnotowymi a finansowaniem ze 
środków krajowych przeznaczonym na 
cele i programy; podkreśla konieczność 
włączenia organów władzy lokalnej i 
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regionalnej w proces planowania i 
realizacji tych umów;  wzywa do 
skoordynowania umów z krajowymi 
reformami obszarów polityki sektorowej o 
oddziaływaniu terytorialnym (np. 
transport i infrastruktura badań i 
rozwoju);

Or. fr

Poprawka 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że Fundusz Spójności 
powinien stopniowo znikać, tak aby został 
terminowo wcielony do EFRR 
ukierunkowanego na regiony zmierzające 
do osiągnięcia konwergencji, i że powinno 
się przy tym zachować jego priorytety w 
zakresie inwestowania w obszary związane 
z trwałym rozwojem;

Or. fr

Poprawka 10
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że wydatki w zakresie polityki 
spójności muszą zostać zracjonalizowane 
poprzez zmniejszenie rozdrobnienia 
instrumentów i kanałów finansowania, 
oraz z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o lepsze ustalanie priorytetów i o 
tematyczne skupienie działań UE oraz 

4. uważa, że wydatki w zakresie polityki 
spójności muszą zostać zracjonalizowane 
poprzez zmniejszenie rozdrobnienia 
instrumentów i kanałów finansowania; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
o lepsze ustalanie priorytetów i o 
tematyczne skupienie działań UE oraz 
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zasobów krajowych na szeregu 
priorytetów w celu osiągnięcia ściślejszej 
koordynacji pomiędzy funduszami w 
zakresie wzmacniania strategicznego 
charakteru tej polityki; podkreśla jednak, 
że państwa członkowskie oraz władze 
regionalne i lokalne w dalszym ciągu 
potrzebują wystarczającej elastyczności, 
aby dostosować priorytety do swoich 
konkretnych potrzeb rozwojowych;

zasobów krajowych, tak jednak, aby nie 
zagrozić realizacji celów strategii Europa 
2020, w celu osiągnięcia ściślejszej 
koordynacji pomiędzy funduszami w 
zakresie wzmacniania strategicznego 
charakteru tej polityki; podkreśla jednak, 
że państwa członkowskie oraz władze 
regionalne i lokalne w dalszym ciągu 
potrzebują wystarczającej elastyczności, 
aby dostosować priorytety do swoich 
konkretnych potrzeb rozwojowych;

Or. fr

Poprawka 11
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że wydatki w zakresie polityki 
spójności muszą zostać zracjonalizowane 
poprzez zmniejszenie rozdrobnienia 
instrumentów i kanałów finansowania, oraz 
z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o lepsze ustalanie priorytetów i 
o tematyczne skupienie działań UE oraz 
zasobów krajowych na szeregu priorytetów 
w celu osiągnięcia ściślejszej koordynacji 
pomiędzy funduszami w zakresie 
wzmacniania strategicznego charakteru tej 
polityki; podkreśla jednak, że państwa 
członkowskie oraz władze regionalne 
i lokalne w dalszym ciągu potrzebują 
wystarczającej elastyczności, aby 
dostosować priorytety do swoich 
konkretnych potrzeb rozwojowych;

4. uważa, że wydatki w zakresie polityki 
spójności muszą zostać zracjonalizowane 
poprzez zmniejszenie rozdrobnienia 
instrumentów i kanałów finansowania oraz 
wspieranie większej zgodności między
różnymi instrumentami finansowania;
z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o lepsze ustalanie priorytetów i 
o tematyczne skupienie działań UE oraz 
zasobów krajowych na szeregu priorytetów 
w celu osiągnięcia ściślejszej koordynacji 
pomiędzy funduszami w zakresie 
wzmacniania strategicznego charakteru tej 
polityki; podkreśla jednak, że państwa 
członkowskie oraz władze regionalne 
i lokalne w dalszym ciągu potrzebują 
wystarczającej elastyczności, aby 
dostosować priorytety do swoich 
konkretnych potrzeb rozwojowych;

Or. pt
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Poprawka 12
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina, że jedną z głównych 
przyczyn, dla których EFRR i pozostałe 
fundusze strukturalne zabiegają 
o efektywne kierowanie pieniędzy na 
projekty o większym potencjale w zakresie 
generowania rozwoju gospodarczego 
i w zakresie tworzenia zatrudnienia, jest 
nadmierny nacisk na zdolność 
absorpcyjną, zamiast na wyniki;

Or. en

Poprawka 13
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. nalega, aby Europejski Fundusz 
Społeczny pozostał w ramach 
rozporządzenia w sprawie ogólnych 
przepisów dotyczących funduszy, wskazuje 
jednak na potrzebę wyposażenia go we 
własne zasady;

Or. fr

Poprawka 14
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że brak ukierunkowania 
i koordynacji przy planowaniu polityki 
może skończyć się finansowaniem bardzo 
szerokiego i niespójnego zbioru projektów, 
przy czym niekoniecznie priorytetowo 
traktowane będą te inwestycje, które mają 
największy wpływ na konkurencyjność 
i rozwój gospodarczy w regionach; 

Or. en

Poprawka 15
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że współpraca na każdym 
szczeblu terytorialnym jednostek 
administracyjnych zajmujących się 
różnymi funduszami (EFRR, EFS, 
Fundusz Spójności, EFRROW, 
Europejski Fundusz Rybacki) powinna 
być prowadzona za pośrednictwem komisji 
wielofunduszowych ds. wyboru i śledzenia 
postępów projektów, aby zracjonalizować 
finansowanie projektów, zoptymalizować 
absorpcję środków i ograniczyć obciążenie 
administracyjne; 

Or. fr

Poprawka 16
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy w coraz większym 
stopniu zwiększać koordynację nie tylko 
pomiędzy instrumentami polityki spójności 
jako takimi (EFRR, EFS i Fundusz 
Spójności), lecz także pomiędzy 
działaniami finansowanymi przez te 
instrumenty a działaniami prowadzonymi 
w ramach TEN, siódmego programu 
ramowego i CIP;

7. podkreśla, że należy w coraz większym 
stopniu zwiększać koordynację nie tylko 
pomiędzy instrumentami polityki spójności 
jako takimi (EFRR, EFS i Fundusz 
Spójności), lecz także pomiędzy 
działaniami finansowanymi przez te 
instrumenty a działaniami prowadzonymi 
w ramach TEN, siódmego programu 
ramowego i CIP, przy zachowaniu 
jednocześnie możliwości tworzenia 
synergii między instrumentami 
należącymi do zewnętrznego aspektu 
polityki Unii, jak np. EFR, Europejski 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 
(ENPI) lub Instrument współpracy w 
zakresie rozwoju oraz współpracy 
gospodarczej;

Or. fr

Poprawka 17
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy w coraz większym 
stopniu zwiększać koordynację nie tylko 
pomiędzy instrumentami polityki spójności 
jako takimi (EFRR, EFS i Fundusz 
Spójności), lecz także pomiędzy 
działaniami finansowanymi przez te 
instrumenty a działaniami prowadzonymi 
w ramach TEN, siódmego programu 
ramowego i CIP;

7. podkreśla, że należy w coraz większym 
stopniu zwiększać koordynację nie tylko 
pomiędzy instrumentami polityki spójności 
jako takimi (EFRR, EFS i Fundusz 
Spójności), w szczególności w zakresie 
przygotowania programów 
wielofunduszowych, lecz także pomiędzy 
działaniami finansowanymi przez te 
instrumenty a działaniami prowadzonymi 
w ramach TEN, siódmego programu 
ramowego i CIP

Or. fr
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Poprawka 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. twierdzi, że w ramach projektów 
transgranicznych synergia może mieć 
istotne znaczenie w obrębie celu 
współpracy terytorialnej między EFRR a 
instrumentami przedakcesyjnymi i 
sąsiedztwa;

Or. fr

Poprawka 19
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że wzajemne wzmocnienie 
i koordynacja polityk UE mogą bez 
wątpienia zapewnić najlepsze z możliwych 
rezultatów wykorzystania środków 
z budżetu UE;

8. uważa, że wzajemne wzmocnienie 
i koordynacja polityk UE mogą bez 
wątpienia zapewnić najlepsze z możliwych 
rezultatów wykorzystania środków 
z budżetu UE; wzywa do opracowywania 
inicjatyw związanych z inżynierią 
finansową, takich jak instrumenty 
finansowane przez EBI, oraz do szerszego 
korzystania z takich instrumentów;

Or. pt

Poprawka 20
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 9 
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Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla jednak fakt, że wiele państw 
członkowskich zmaga się z trudnościami 
w związku z koordynowaniem różnych 
funduszy i jawnie wyraziło obawy 
dotyczące braku synergii, a w niektórych 
przypadkach nawet częściowego 
pokrywania się funduszy; podkreśla 
w związku z tym że skomplikowane 
przepisy dotyczące zarządzania 
funduszami wymagają wysokiego poziomu 
zdolności instytucjonalnych, aby 
przezwyciężyć przeszkody i 
w zadowalający sposób koordynować 
proces wdrażania;

9. podkreśla jednak fakt, że wiele państw 
członkowskich zmaga się z trudnościami 
w związku z koordynowaniem różnych 
funduszy i jawnie wyraziło obawy 
dotyczące braku synergii, a w niektórych 
przypadkach nawet częściowego 
pokrywania się funduszy; podkreśla 
w związku z tym że skomplikowane 
przepisy dotyczące zarządzania 
funduszami wymagają wysokiego poziomu 
zdolności instytucjonalnych, aby 
przezwyciężyć przeszkody i 
w zadowalający sposób koordynować 
proces wdrażania; podkreśla znaczenie 
współfinansowania i konieczność 
uproszczenia jego zasad tak, by umożliwić 
wzmocnienie synergii między funduszami 
strukturalnymi;

Or. pt

Poprawka 21
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla jednak fakt, że wiele państw 
członkowskich zmaga się z trudnościami w 
związku z koordynowaniem różnych 
funduszy i jawnie wyraziło obawy 
dotyczące braku synergii, a w niektórych 
przypadkach nawet częściowego 
pokrywania się funduszy; podkreśla w 
związku z tym że skomplikowane przepisy 
dotyczące zarządzania funduszami 
wymagają wysokiego poziomu zdolności 
instytucjonalnych, aby przezwyciężyć 
przeszkody i w zadowalający sposób 
koordynować proces wdrażania;

9. podkreśla jednak fakt, że wiele państw 
członkowskich zmaga się z trudnościami w 
związku z koordynowaniem różnych 
funduszy i jawnie wyraziło obawy 
dotyczące braku synergii, a w niektórych 
przypadkach nawet częściowego 
pokrywania się funduszy; podkreśla w 
związku z tym że skomplikowane przepisy 
dotyczące zarządzania funduszami 
wymagają zbyt wysokiego poziomu 
zdolności instytucjonalnych, aby 
przezwyciężyć przeszkody i w 
zadowalający sposób koordynować proces 
wdrażania
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Or. fr

Poprawka 22
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. domaga się, aby sprecyzowano zasięg 
terytorialny i zharmonizowano zasady 
dotyczące warunków uprawniających do 
wydatkowania w obszarach wiejskich i 
podmiejskich, które to zasady obowiązują 
w odniesieniu do EFFR i EFRROW, 
celem uniknięcia niepotrzebnego 
zazębiania się obu funduszy; nalega na 
koniczność bezpośredniej współpracy przy 
wyborze i śledzeniu projektów 
finansowanych przez te dwa fundusze w 
danym obszarze;

Or. fr

Poprawka 23
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. w związku z tym jest zdania, że 
połączenie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji uprości zarządzanie 
funduszami, a w szczególności przyczyni 
się do synergii;

Or. de
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Poprawka 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że wspólne przepisy dotyczące 
zarządzania, kwalifikowalności, audytu i 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
przedsięwzięć finansowanych przez EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW i 
Europejski Fundusz Rybacki (zwłaszcza 
dotyczące środków na rzecz wspierania 
gospodarczego zróżnicowania obszarów 
wiejskich i rybackich) nie tylko odegrałyby 
kluczową rolę w ulepszaniu i ułatwianiu 
skuteczniejszego wdrażania programów 
polityki spójności, lecz także w istotny 
sposób wspomogłyby wysiłki na rzecz 
uproszczenia; uważa ponadto, że 
uprościłoby to zarówno korzystanie z 
funduszy przez beneficjentów, jak i 
zarządzanie funduszami przez władze 
krajowe, zmniejszyło ryzyko pomyłek 
podczas zgodnego z wymogami 
różnicowania stawek w celu 
odzwierciedlenia specyfiki konkretnych 
polityk i instrumentów oraz potrzeb 
beneficjentów, a jednocześnie ułatwiło 
uczestnictwo w programach polityki 
spójności mniejszym zainteresowanym 
podmiotom, a także wykorzystanie 
dostępnego finansowania;

10. uważa, że wspólne przepisy dotyczące 
zarządzania, kwalifikowalności, audytu i 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
przedsięwzięć finansowanych przez EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW i 
Europejski Fundusz Rybacki (zwłaszcza 
dotyczące środków na rzecz wspierania 
gospodarczego zróżnicowania obszarów 
wiejskich i rybackich) nie tylko odegrałyby 
kluczową rolę w ulepszaniu i ułatwianiu 
skuteczniejszego wdrażania programów 
polityki spójności, lecz także w istotny 
sposób wspomogłyby wysiłki na rzecz 
uproszczenia; uważa ponadto, że 
uprościłoby to zarówno korzystanie z 
funduszy przez beneficjentów, jak i 
zarządzanie funduszami przez władze 
krajowe, zmniejszyło ryzyko pomyłek 
podczas zgodnego z wymogami 
różnicowania stawek w celu 
odzwierciedlenia specyfiki konkretnych 
polityk i instrumentów oraz potrzeb 
beneficjentów, a jednocześnie ułatwiło 
uczestnictwo w programach polityki 
spójności mniejszym zainteresowanym 
podmiotom, a także wykorzystanie 
dostępnego finansowania pod warunkiem, 
że uproszczeniu temu będzie towarzyszyć 
wystarczająca pula środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc techniczną;

Or. fr

Poprawka 25
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
zarówno pomocy technicznej, jak i szkoleń 
przeznaczonych dla administracji 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
w celu zwiększenia potencjału i wiedzy 
o przepisach dotyczących problemów 
związanych z wdrażaniem;

Or. en

Poprawka 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla jednocześnie znaczenie 
zwiększania zdolności administracyjnych 
w państwach członkowskich, na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, a także pośród 
zainteresowanych podmiotów w celu 
przezwyciężania przeszkód na drodze ku 
skutecznej synergii pomiędzy funduszami 
strukturalnymi a innymi funduszami oraz 
w celu wspierania skutecznego 
opracowywania polityki i jej wdrażania; 
podkreśla zasadniczą rolę, którą w tym 
względzie ma do odegrania Komisja;

12. podkreśla jednocześnie znaczenie 
zwiększania zdolności administracyjnych 
w państwach członkowskich, na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, a także pośród 
zainteresowanych podmiotów za 
pośrednictwem ułatwionego dostępu do 
środków przeznaczonych na pomoc 
techniczną w celu przezwyciężania 
przeszkód na drodze ku skutecznej synergii 
pomiędzy funduszami strukturalnymi a 
innymi funduszami oraz w celu wspierania 
skutecznego opracowywania polityki i jej 
wdrażania; podkreśla zasadniczą rolę, którą 
w tym względzie ma do odegrania 
Komisja;

Or. fr

Poprawka 27
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że europejska wartość 
dodana może i powinna być osiągana 
poprzez zapewnienie lepszej synergii 
między instrumentami finansowymi 
w ramach polityki spójności oraz lepszą 
koordynację pomiędzy tymi i innymi 
instrumentami finansowania;

Or. pt

Poprawka 28
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12b. przypomina o istotnym znaczeniu 
przestrzegania zasady pomocniczości 
i zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów dla wspierania koordynacji między 
różnymi organami decyzyjnymi 
i wzmocnienia synergii między różnymi 
instrumentami finansowania;

Or. pt

Poprawka 29
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12c. opowiada się za mniej 
skomplikowanym i bardziej elastycznym 
kształtem przyszłej polityki spójności, 
który ułatwi jak największą absorpcję 
i skuteczne wykorzystanie środków;
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Poprawka 30
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do zbadania 
najskuteczniejszych sposobów zwiększenia 
synergii w terenie; sugeruje w związku 
z powyższym zwrócenie szczególnej uwagi 
na możliwość zezwolenia państwom 
członkowskim na zdecydowanie się na 
korzystanie w danym regionie z tylko 
jednego programu operacyjnego 
obejmującego różne fundusze (EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW 
i Europejski Fundusz Rybacki) 
i znajdującego się pod kontrolą jednego 
organu zarządzającego;

13. wzywa Komisję do zbadania 
najskuteczniejszych sposobów zwiększenia 
synergii w terenie; sugeruje w związku 
z powyższym zwrócenie szczególnej uwagi 
na możliwość zezwolenia państwom 
członkowskim na zdecydowanie się na 
korzystanie w danym regionie z tylko 
jednego programu operacyjnego 
obejmującego różne fundusze (EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW 
i Europejski Fundusz Rybacki) 
i znajdującego się pod kontrolą jednego 
organu zarządzającego, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na wkład regionów 
w podejście zdecentralizowane 
i zapewnienie regionom większej 
autonomii i elastyczności, aby mogły 
uczestniczyć w opracowywaniu własnych 
strategii i wykorzystywać regionalne 
i lokalne poziomy administracyjne;

Or. pt

Poprawka 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do zbadania 
najskuteczniejszych sposobów zwiększenia 
synergii w terenie; sugeruje w związku z 
powyższym zwrócenie szczególnej uwagi 

13. wzywa Komisję do zbadania 
najskuteczniejszych sposobów zwiększenia 
synergii w terenie; sugeruje w związku z 
powyższym zwrócenie szczególnej uwagi 
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na możliwość zezwolenia państwom 
członkowskim na zdecydowanie się na 
korzystanie w danym regionie z tylko 
jednego programu operacyjnego 
obejmującego różne fundusze (EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW i 
Europejski Fundusz Rybacki) i 
znajdującego się pod kontrolą jednego 
organu zarządzającego;

na możliwość zezwolenia państwom 
członkowskim na zdecydowanie się na 
korzystanie w danym regionie z tylko 
jednego programu operacyjnego 
obejmującego różne fundusze (EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW i 
Europejski Fundusz Rybacki) i 
znajdującego się pod kontrolą jednego 
organu zarządzającego; proponuje, by 
zarządzające władze krajowe państw 
członkowskich opracowywały w 
przyszłości programy operacyjne, tak by 
były one jak najlepiej dostosowane do 
priorytetów lokalnych i regionalnych; 

Or. ro

Poprawka 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do zbadania 
najskuteczniejszych sposobów zwiększenia 
synergii w terenie; sugeruje w związku z 
powyższym zwrócenie szczególnej uwagi 
na możliwość zezwolenia państwom 
członkowskim na zdecydowanie się na 
korzystanie w danym regionie z tylko 
jednego programu operacyjnego 
obejmującego różne fundusze (EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW i 
Europejski Fundusz Rybacki) i 
znajdującego się pod kontrolą jednego 
organu zarządzającego;

13. wzywa Komisję do zbadania 
najskuteczniejszych sposobów zwiększenia 
synergii w terenie; sugeruje w związku z 
powyższym zwrócenie szczególnej uwagi 
na możliwość zezwolenia państwom 
członkowskim na zdecydowanie się na 
korzystanie w danym regionie z tylko 
jednego programu operacyjnego lub z 
wieloregionalnego programu 
operacyjnego w ramach strategii 
makroregionalnych, obejmującego różne 
fundusze (EFRR, EFS, Fundusz Spójności, 
EFRROW i Europejski Fundusz Rybacki) i 
znajdującego się pod kontrolą jednego 
organu zarządzającego

Or. fr
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Poprawka 33
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie do 
priorytetowego traktowania inwestycji 
w potencjał instytucjonalny i do 
uproszczenia przepisów krajowych z myślą 
o zmniejszeniu obciążenia 
administracyjnego i zwiększenia zdolności 
absorpcyjnej;

Or. en

Poprawka 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla wartość dodaną, jaką 
finansowanie krzyżowe między EFRR a 
EFS wnosi do elastyczności, w 
odniesieniu do projektów dotyczących 
integracji społecznej i strategii 
zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich; wzywa Komisję do 
opublikowania przewodnika 
skierowanego do organów zarządzania 
celem informowania ich o możliwościach, 
jakie oferuje to narzędzie, oraz o 
obowiązujących zasadach;

Or. fr
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Poprawka 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do rozważenia 
programów wielofunduszowych dla 
państw członkowskich i regionów, które 
pragną z nich korzystać; uważa, że 
przyczyniłoby się to do bardziej 
zintegrowanych i elastycznych metod 
pracy i zwiększyłoby skuteczność 
poszczególnych funduszy (EFRR, EFS, 
Fundusz Spójności, EFRROW, EFR oraz 
7. program ramowy w zakresie badań);

Or. en

Poprawka 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do zachęcania państw 
członkowskich do rozszerzania 
mechanizmów zarządzania w ramach 
polityki spójności (np. programowanie, 
finansowanie i wdrażanie w ramach 
partnerstwa pomiędzy szczeblami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi) na 
te fundusze, które objęte są planowanymi 
wspólnymi ramami strategicznymi w celu 
zwiększenia skuteczności i efektywności 
wydatków publicznych;

15. wzywa Komisję do opracowania 
europejskich wytycznych w dziedzinie 
zarządzania wielopoziomowego oraz do 
zachęcania państw członkowskich do ich 
wdrażania w zgodzie ze specyficznymi 
priorytetami lokalnymi i regionalnymi, a 
także do rozszerzania mechanizmów 
zarządzania w ramach polityki spójności 
(np. programowanie, finansowanie i 
wdrażanie w ramach partnerstwa pomiędzy 
szczeblami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi) na te fundusze, które objęte są 
planowanymi wspólnymi ramami 
strategicznymi w celu zwiększenia 
skuteczności i efektywności wydatków 
publicznych;
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Or. ro


