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Poprawka 1
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Punkt 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że niezaprzeczalna wartość 
dodana europejskiej polityki spójności 
gwarantuje najlepsze sposoby na tworzenie 
miejsc pracy i wspieranie wzrostu 
gospodarczego; podkreśla, że programy 
rozpoczęte po 2007 r. wymagają 
większych środków na płatności oraz że 
zapotrzebowanie to należy odpowiednio 
uwzględnić w budżecie UE na 2012 r.;

1. uważa, że niezaprzeczalna wartość 
dodana europejskiej polityki spójności 
gwarantuje najlepsze sposoby na tworzenie 
miejsc pracy i wspieranie wzrostu 
gospodarczego, co przyczynia się do 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
regionów oraz dobrobytu ludności; 
podkreśla, że programy rozpoczęte po 
2007 r. wymagają większych środków na 
płatności oraz że zapotrzebowanie to 
należy odpowiednio uwzględnić w 
budżecie UE na 2012 r.;

Or. ro

Poprawka 2
Derek Vaughan

Projekt opinii
Punkt 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że niezaprzeczalna wartość 
dodana europejskiej polityki spójności 
gwarantuje najlepsze sposoby na tworzenie 
miejsc pracy i wspieranie wzrostu 
gospodarczego; podkreśla, że programy 
rozpoczęte po 2007 r. wymagają 
większych środków na płatności oraz że 
zapotrzebowanie to należy odpowiednio 
uwzględnić w budżecie UE na 2012 r.;

1. uważa, że niezaprzeczalna wartość 
dodana europejskiej polityki spójności 
gwarantuje najlepsze sposoby na tworzenie 
miejsc pracy i wspieranie wzrostu 
gospodarczego; podkreśla, że programy 
rozpoczęte po 2007 r. stają się w pełni 
operacyjne i w związku z tym wymagają 
większych środków na płatności oraz że 
zapotrzebowanie to należy odpowiednio 
uwzględnić w budżecie UE na 2012 r.;

Or. en
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Poprawka 3
François Alfonsi

Projekt opinii
Punkt 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że niezaprzeczalna wartość 
dodana europejskiej polityki spójności 
gwarantuje najlepsze sposoby na tworzenie 
miejsc pracy i wspieranie wzrostu 
gospodarczego; podkreśla, że programy 
rozpoczęte po 2007 r. wymagają 
większych środków na płatności oraz że 
zapotrzebowanie to należy odpowiednio 
uwzględnić w budżecie UE na 2012 r.;

1. uważa, że niezaprzeczalna wartość 
dodana europejskiej polityki spójności 
gwarantuje najlepsze sposoby na tworzenie 
miejsc pracy i wspieranie wzrostu 
gospodarczego oraz zrównoważonego 
rozwoju; podkreśla, że programy 
rozpoczęte po 2007 r. wymagają 
większych środków na płatności oraz że 
zapotrzebowanie to należy odpowiednio 
uwzględnić w budżecie UE na 2012 r.;

Or. fr

Poprawka 4
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla wynik referendum z dnia 
29 marca 2009 r., który umożliwia 
francuskiemu od tego czasu 
departamentowi Majotty ubieganie się o 
status regionu najbardziej oddalonego od 
roku 2014, w następstwie jednomyślnego 
głosowania w Radzie zgodnie z art. 355 
ust. 6 traktatu; kładzie nacisk na 
konieczność ustanowienia, na wzór 
instrumentu przedakcesyjnego, przepisów 
umożliwiających lokalnym władzom 
majotyjskim przygotowanie się na tę 
okoliczność;

Or. fr
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Poprawka 5
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa politykę spójności za 
podstawowy instrument korygowania 
nierówności strukturalnych i asymetrii w 
konkurencyjności w UE, co ma absolutnie 
kluczowe znaczenie dla przyszłości 
integracji europejskiej i dzięki czemu 
Unia Europejska wyjdzie wzmocniona z 
obecnego kryzysu;

Or. pt

Poprawka 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje, że polityka spójności 
zawiera złożoną wizję obejmującą rozwój 
gospodarczy regionów gorzej rozwiniętych 
łącznie ze wsparciem słabszych grup 
społecznych oraz większą 
konkurencyjność i trwały rozwój zgodnie z 
założeniami strategii UE 2020 i 
specyficznymi uwarunkowaniami 
regionalnymi; wyraża pogląd, że wizja ta 
musi również znaleźć odzwierciedlenie w 
środkach przyznawanych w budżecie; 

Or. ro
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Poprawka 7
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Punkt 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że według Parlamentu 
podczas gdy zasoby budżetowe z działów 
1a i 1b należy wykorzystywać w celu 
dostosowania obszarów polityki do celów 
strategii UE 2020, założenia polityki 
spójności, a mianowicie zmniejszenie 
różnic regionalnych, są równie istotne;

2. przypomina, że według Parlamentu 
podczas gdy zasoby budżetowe z działów 
1a i 1b należy wykorzystywać w celu 
dostosowania obszarów polityki do celów 
strategii UE 2020, założenia polityki 
spójności, a mianowicie zmniejszenie 
różnic regionalnych, są równie istotne, 
dlatego też powinny służyć promowaniu 
rzeczywistej konwergencji i faktycznej 
spójności gospodarczej i społecznej, która 
umożliwi wykorzystanie w pełni 
potencjału wynikającego z wewnętrznego 
wzrostu w każdym kraju i w każdym 
regionie, tworzenie miejsc pracy 
gwarantujących prawa pracownicze, 
likwidowanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz ochronę środowiska;

Or. pt

Poprawka 8
Derek Vaughan

Projekt opinii
Punkt 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że według Parlamentu 
podczas gdy zasoby budżetowe z działów 
1a i 1b należy wykorzystywać w celu 
dostosowania obszarów polityki do celów 
strategii UE 2020, założenia polityki 
spójności, a mianowicie zmniejszenie 
różnic regionalnych, są równie istotne;

2. przypomina, że według Parlamentu 
podczas gdy zasoby budżetowe z działów 
1a i 1b należy wykorzystywać w celu 
dostosowania obszarów polityki do celów 
strategii UE 2020, założenia polityki 
spójności, a mianowicie zmniejszenie 
różnic regionalnych, są równie istotne;
zauważa ponadto, że o ile strategia UE 
2020 jest ważna, potrzeby i cele regionów 
są zróżnicowane, powinny zatem znaleźć 
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odzwierciedlenie w założeniach polityki, 
co zapewni regionom elastyczność;

Or. en

Poprawka 9
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Punkt 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że według Parlamentu 
podczas gdy zasoby budżetowe z działów 
1a i 1b należy wykorzystywać w celu 
dostosowania obszarów polityki do celów 
strategii UE 2020, założenia polityki 
spójności, a mianowicie zmniejszenie 
różnic regionalnych, są równie istotne;

2. przypomina, że według Parlamentu 
podczas gdy zasoby budżetowe z działów 
1a i 1b należy wykorzystywać w celu 
dostosowania obszarów polityki do celów 
strategii UE 2020, założenia polityki 
spójności, a mianowicie zmniejszenie 
różnic regionalnych oraz wspieranie 
konkurencyjności regionalnej w 
zglobalizowanym świecie, są równie 
istotne;

Or. es

Poprawka 10
Alain Cadec

Projekt opinii
Punkt 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina opinię Parlamentu w 
sprawie potrzeby dalszego uproszczenia 
odnośnych przepisów i procedur 
związanych z wdrożeniem, bez narażania 
na szwank potrzeby zagwarantowania 
przejrzystości i odpowiedzialności;

4. przypomina opinię Parlamentu w 
sprawie potrzeby dalszego uproszczenia 
odnośnych przepisów i procedur 
związanych z wdrożeniem, bez narażania 
na szwank potrzeby zagwarantowania 
przejrzystości i odpowiedzialności; ma w 
związku z tym świadomość konieczności 
zharmonizowania zasad dotyczących 
funduszy zarządzanych wspólnie w 
ramach przeglądu rozporządzenia 
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finansowego, lecz jest jednak 
zaniepokojony nowymi zbędnymi 
formalnościami administracyjnymi 
przewidzianymi przez Komisję;

Or. fr

Poprawka 11
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. uważa, że projekty pilotażowe 
przyczyniają się do innowacji w dziedzinie 
rozwoju regionalnego i pragnie 
zwiększenia możliwości uruchamiania 
tego rodzaju projektów;

Or. fr

Poprawka 12
Derek Vaughan

Projekt opinii
Punkt 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla i przypomina stanowisko 
Parlamentu, w myśl którego na politykę 
spójności należy przeznaczyć odpowiednie 
i wystarczające zasoby, tak by osiągnąć jej 
cele określone w traktatach.

5. podkreśla i przypomina stanowisko 
Parlamentu, w myśl którego na politykę 
spójności należy przeznaczyć odpowiednie 
i wystarczające zasoby, tak by osiągnąć jej 
cele określone w traktatach; w związku z 
tym uważa, że w budżecie polityki 
spójności na rok 2012 konieczny jest 
wzrost w wartościach realnych.

Or. en
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Poprawka 13
Riikka Manner

Projekt opinii
Punkt 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla i przypomina stanowisko 
Parlamentu, w myśl którego na politykę 
spójności należy przeznaczyć odpowiednie 
i wystarczające zasoby, tak by osiągnąć jej 
cele określone w traktatach.

5. przypomina, że polityka spójności 
stanowi instrument wykorzystywany do 
finansowania licznych obszarów polityki 
UE; podkreśla i przypomina stanowisko 
Parlamentu, w myśl którego na politykę 
spójności należy przeznaczyć odpowiednie 
i wystarczające zasoby, tak by osiągnąć jej 
cele określone w traktatach.

Or. fi


